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PRZYPADEK I DOŚWIADCZENIE
Wokół pleneru artystycznego „VI Park Sztuki – Zamek Kliczków”

Interpretacja efektów pracy artystów 

zgromadzonych na zorganizowanym przez 

wrocławski oddział ZPAP (latem 2014 r.) 

plenerze w Kliczkowie jest o tyle karkołomna, 

że efekty te są nazbyt zróżnicowane, a ponadto 

zdeterminowane rodzajem indywidualnego 

doświadczenia poszczególnych uczestników 

pleneru. Przede wszystkim należy tu zauważyć, 

że wszelkie tzw. plenery artystyczne ze 

względu na swą tymczasowość (bardzo krótki, 

maksymalnie kilkutygodniowy okres trwania) 

i zwykle „rozrywkową” atrakcyjność lokalizacji 

raczej nie mogą przysłużyć się pogłębieniu czy 

natychmiastowemu przeorientowaniu świadomości 

artystycznej na tyle, by można było mówić o ich 

(plenerów) znaczącym, rewolucyjnym charakterze. 

Chociaż nota bene takie plenery bywały onegdaj 

organizowane, np. w latach 60. i 70. w Osiekach 

– gdzie dochodziło do głośnych manifestacji 

sztuki konceptualnej, ale i sens, i organizacja 

takich spotkań była zbieżna z ogólną tendencją 

zmian w ówczesnej sztuce. Dzisiaj sytuacja jest 

zupełnie inna; obecnie plenery służą raczej celom 

rekreacyjnym, a zadania edukacyjno-dyskusyjne są 

rzadziej eksponowane (jak to np. dzieje się w trakcie 

plenerów artystów posługujących się tzw. „językiem 

geometrii” organizowanych od lat przez Bożenę 

Kowalską). 

 Co więc dają artystom współczesne plenery 

malarzy, rzeźbiarzy…? Otóż uczestnicy tych spotkań 

mają okazję i do zintensyfi kowanej, faktem 

oderwania się od codziennych obowiązków, pracy 

i do konfrontacji opinii z innymi uczestnikami, 

ale też ta wyjątkowa sytuacja może sprzyjać 

„budowaniu” dystansu do własnej twórczości; 

łapania swoistego „luzu” w podejściu do swego 

„normalnego” (pracownianego) programu 

artystycznego. Bowiem zarówno bezpośredni 
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i towarzyski kontakt  z innymi artystami, 

no i przede wszystkim inspiracje krajobrazowo-

-tematyczne mogą sprzyjać wzbogaceniu 

indywidualnej postawy, mają pewien wpływ na 

charakter powstających w trakcie pleneru prac. 

Lecz – właśnie ze względu na czas trwania – efekty 

wewnętrznych przeobrażeń mogą być (choć 

nie muszą) raczej znikome albo przypadkowe. 

Właśnie to jest cecha charakteryzująca efekty 

pleneru; bowiem najczęściej uczestnicy to zbiór 

postaw na tyle zróżnicowanych, dobieranych 

zgodnie z niejednoznacznymi kryteriami (co 

nie znaczy, że wadliwymi, ale przypadek gra tu 

pewną rolę), bądź uwarunkowanych względami 

organizacyjnymi Związku. Z pewnością rolę 

istotną pełni kurator takiego przedsięwzięcia, 

jego intencje i zamiary programowo-tematyczne. 

Rzadko chyba jednak w plenerach związkowych 

dominuje zasada wiodącej tematyki lub warsztatu 

(jak np. w przypadku wspomnianych plenerów 

artystycznych z kręgu abstrakcji geometrycznej); 

sądzić  zatem można, że najczęściej stosowane 

tu są  kryteria organizacyjno-fi nansowe. Tak też 

jest  w przypadku pleneru w Kliczkowie, gdzie 

ważną rolę pełni tradycyjnie (już od kilku lat) 

oferowane miejsce na plener – np. sponsorowane 

przez właścicieli tego ośrodka; osób znakomicie 

wspierających współczesną sztukę, w tym 

inicjatywę wrocławskiego ZPAP. 

 Skoro więc dobór uczestników pleneru 

bywa zwykle warunkowany względami 

pozamerytorycznymi (i nie ma jednego, 

narzuconego tematu prac) to zrozumiałe, że 

rzutuje to na końcowy efekt pleneru. Nie można 

więc tu mówić o spójności tematycznej dzieł czy 

chociażby ich jednorodności medialnej, skoro 

uczestnicy pleneru reprezentują różne rodzaje 

doświadczeń  warsztatowych: są to zarówno 

malarze, rzeźbiarze czy artyści nowych mediów 

i performerzy. Trudno zatem spodziewać się owej 

jednorodności (lub wyraźnych korespondencji) 

w prezentacji wystawienniczej prac poplenerowych. 

Siła i wyrazistość  indywidualnych postaw 

artystycznych, mimo, „wspólnoty” doświadczenia 

czasu plenerowego zdaje się być tu dominująca. 

Nie sposób bowiem porównywać prac stricte 

malarskich, np. Piotra Butkiewicza, Róży 

Kordos, Witolda Owczarka czy Manfreda Batora 

z intrygującą instalacją Grażyny Jaskierskiej, albo 

o podobnym charakterze fotografi czno-malarską 

realizacją Waldemara Kremsera czy instalacją 

Katarzyny Szarek; tu w tym obszarze tematycznym 

będą się sytuować także fotografi czne zapisy 

destrukcji znaczeń u Małgorzaty Kaźmierczak. 

Do koncepcji z kolei rysunkowo-grafi cznych 

zapisów (osadzonych w ich indywidualnie ćwiczonej 

tematyce) odwoływały się uczestniczki pleneru 

Pati  Dubiel i Krystyna Szczepaniak (kuratorki 

pleneru).

 Jak już zauważono, plener – zbyt krótki, 

choć intensywny w doznania czas – nie musi 

sprzyjać wgłębianiu we własne przemyślenia, 

to raczej presja zewnętrznych bodźców, wpływ 

atrakcyjnego lokalnego środowiska – determinuje 

dane postawy, zaś wpływ doświadczeń 

plenerowych może procentować dopiero później. 

W trakcie pleneru uczestnicy bowiem zwykle 

„ćwiczą”  wypracowane już wcześniej własne 

koncepcje formalno-tematyczne, ewentualnie 

wzbogacają je o miejscowy (plenerowy) sztafaż, 

o inspiracje odsłonami krajobrazowo-obyczajowymi 

charakterystycznymi dla danego środowiska. 

I tak praktyka nie powinna dziwić; twórczość nie 

jest impulsem chwili (choć może być); to zwykle 

długa droga, żmudne, wytrwałe ćwiczenie, próby 

i powtarzane realizacje; następstwo prób udanych, 

ale i błędów. 

 Niewątpliwie spotkania plenerowe 

artystów mają niepowtarzalny sens; każde nowe 

doświadczenie jest cenne, dodane do rutyny 

– zmienia ją, wpływa na indywidualną twórczość. 

Plenery są właśnie chyba po to, by można było 

weryfi kować się wobec nowej sytuacji i jej wyzwań, 

wobec innych postaw. A czy to przełoży się na 

natychmiastowy (już w trakcie pleneru) efekt 

twórczy (poznawczy, odkrywczy…), to już zależy 

od osobowych predyspozycji danego artysty. 

Jedni reagują bowiem na zmiany spontaniczne, 

ekspresyjnie, inni w kontemplacji, wyciszeniu 

i stopniowaniu namysłu widzą sens swej 

działalności. Na plenerach spotykają się właśnie 

takie odmienne osobowości, więc i różne muszą być 

efekty takich spotkań. 

 Więc, każdy plener to spotkanie 

o nieprzewidywalnych artystycznych skutkach, 

i w tym ich wartość, cenna w sztuce. Sztuka czerpie 

bowiem z doświadczenia, z rutyny warsztatu, ale 

też z niespodziewanych impulsów, z olśnienia 

i przypadku. Dlatego jest taka intrygująca… 

  Andrzej Saj
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Urodzony w 1986 roku we Wrocławiu. W latach 2006-
2011 odbył studia na Wydziale Grafi ki i Sztuki Mediów 
w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie uzy-
skał dyplom w Pracowni Rysunku Profesora Eugeniusza 
Geta Stankiewicza oraz w Pracowni Grafi ki Warsztato-
wej Profesora Pawła Frąckiewicza. Dyplom został uzna-
ny za najlepszy na kierunku Grafi ka ASP Wrocław 2011.
Zajmuje się grafi ką, rysunkiem, malarstwem i projekto-
waniem grafi cznym. Wziął udział w ponad pięćdziesięciu 
wystawach w kraju i za granicą. 
 Od roku akademickiego 2012/2013 jest doktoran-
tem w Instytucie Filozofi i Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikuje teksty naukowe 
i krytyczne (m.in. w pismach artystycznych i naukowych 
„Format”, „Dyskurs” oraz „Sztuka i dokumentacja”). 

Manfred Bator
manfredbator@gmail.com

Z cyklu Stany umysłu Kota P. – akryl, 100x150 cm

Z cyklu 
Stany umysłu Kota P. 
  – akryl, 100x150 cm

z cyklu 
Emocje 

  – digigraphie, 100x70 cm
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Urodził się 7 lipca 1966 r. w Łodzi. Studiował na ASP 
(PWSSP) we Wrocławiu, gdzie w 1991 r. obronił dyplom 
w pracowni rzeźby prof. Leona Podsiadłego. Zajmuje się 
rzeźbą, projektowaniem mebli, a ostatnio głównie ma-
larstwem. Z ponad dwudziestu wystaw indywidualnych 
można wymienić np.: „Istnienie Koguta w butach”, Ga-
leria „W Pasażu”, Wrocław (1991); „Szedłem i zaniecha-
łem”, Galeria Entropia, Wrocław (1994); „Malarstwo”, 
Galeria „Na Odwachu”, Wrocław (1998); „Malarstwo”, 
Galeria Bell’ Arte, Berlin; „Malarstwo” Galeria Oma 
Huone, Helsinki (1999); „Malarstwo”, Kreissparkas-
se, Ludwigshafen; „Rzeźba”, Kleinniedesheim, Niemcy 
(2002); ,,Wokół stołu”, Galeria DESIGN, BWA Wrocław 
(2004); „Malarstwo”, Kreismuseum, Dippoldiswalde, 
Niemcy (2005); „Steinbrunnen”, rzeźba w kamieniu dla 
miasta Maxdorf, Niemcy (2006).
 Brał też udział w wielu wystawach zbiorowych, 
m. in.: „Miejsca nie Miejsca”, Centrum Rzeźby Polskiej, 
Orońsko (1994); Prezentacja Dolnego Śląska w ramach 
EXPO 2000, Hannover; ,,Ręka człowieka, kolor ziemi” 
Galeria ,,Pracownia” Warszawa (2004); Polski Design, 
Regentenkamer Haga (2004); Międzynarodowe Sym-
pozium Rzeźby, Brienz, Szwajcaria (2006 i 2008); St’Art 
Strassburg (2007), Schilderfesti val Noordvijk (2007 
i 2008), Art FAIR Rott erdam (2009), a także w projekcie 
i fi lmie Artura Żmijewskiego pt.: „Pamiątka z Celulozy” 
Świecie (2009). Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Piotr Butkiewicz
pbutkiewicz@op.pl

bez tytułu – olej na płótnie, 150 x 100 cmbez tytułu – olej na płótnie, 185 x 140 cm
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Urodzona w Krośnie. W latach 1998-2003 studia w Aka-
demii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Szkła 
i Ceramiki. Od 1995 roku bierze udział w wielu wysta-
wach i konkursach, m. in.: w Polanicy Zdrój, we Wrocła-
wiu – „Szkło Młodych”, „Dni Szkła”, Wrati slavia Cantans 
(1998-2001), w latach 2002 i 2004 w Arsenale, w Świdni-
cy (Klub Dziennikarza – 2002), Zachęta (2004) Warszawa. 
Wystawy indywidualne, m. in.: „Miejsce sztuki” (Wro-
cław 2002) i „Batutt a Elasti ca” (BWA Wrocław – 2004). 
 Zajmuje się rzeźbą, malarstwem i grafi ką. Jej 
prace znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za 
granicą. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, sty-
pendystka m.in. Glass Studio Borowski i fundacji Wrati -
slavia Kiwanis. Żyje i tworzy we Wrocławiu. Od dwóch 
lat prowadzi we Wrocławiu galerię sztuki „Versus”.

Voodoo Child 
– rysunek na papierze, 42 x 29 cm

Crazy Horse 
– rysunek na papierze, 55 x 45 cm Salto Mortale – rysunek na papierze, 42 x 29 cm

Patrycja Dubiel
www.pati dubiel.weebly.com
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Dyplom z rzeźby w 1988 r. w PWSSP we Wrocławiu 
w pracowni Prof. Leona Podsiadłego. Od 1988 r. zatrud-
niona  w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, obec-
nie na stanowisku profesora, gdzie prowadzi pracownię 
rzeźby dyplomowej w Katedrze Rzeźby i Działań Prze-
strzennych. Zrealizowała ok. 20 wystaw indywidualnych 
i ponad 100 zbiorowych w kraju za granicą.

Grażyna 
Jaskierska-Albrzykowska
grazynajaskierska@wp.pl

Epizod – kamień, metal, 30 x 95 x 70 cm

Boja – Zachód słońca 
– metal, beton, pleksi, tusz, 270 x 90 x 90 cm
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Ukończyła studia w ASP we Wrocławiu na Wydziale 
Malarstwa Grafi ki i Rzeźby. Dyplom z wyróżnieniem 
otrzymała w 1995 roku. Obecnie pracuje w macierzy-
stej uczelni w Pracowni Fotografi i i Intermediów w Ka-
tedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. Artystka od 
lat realizująca swoje projekty w obszarze przestrzeni 
instalacji, fotografi i wielkoformatowej, experymental-
nego video-art. Realizuje cykle fotografi czne, instala-
cje z wykorzystaniem światła, dźwięku, słów, znaczeń. 
Tworzy projekty procesualne rozłożone w czasie oparte 
na spotkaniach, kontakcie. Działania te są często dopeł-
niane warstwą teoretyczną, akcjami, w zależności do 
relacji: społecznych lub odniesienia do własnej subiek-
tywności.

Małgorzata Kazimierczak
malgo.kaz@interia.pl

Kamienne słowa – Kliczków 
– fotografi a wielkoformatowa, 70 x 100 cm

Cykl fotografi czny „Kamienne słowa” powstały w Klicz-
kowie jest nawiązaniem do wcześniej podejmowanego 
przeze mnie tematu „Przenikanie idei kontekstów zna-
czeń”. W tym przypadku odnoszę się do czynnika zacie-
rania i destrukcji znaczeń w aspekcie upływu czasu. 
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Studia w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dy-
plom w 1998 roku z malarstwa u prof. Andrzeja Sadow-
skiego, aneks z architektury wnętrz u prof. Juliana Pałki 
i prof. Wojciecha Plewako.
 Ma za sobą wiele wystaw indywidualnych, m.in. 
ostatnie: „Droga”, Galeria Ars Nova, Łódź (2009); „Dro-
gi”, Galeria Lufcik, Warszawa (2009); „Fragment”, Gale-
ria 8+, Warszawa (2010); „W kierunku człowieka”, Gale-
ria DAP, Warszawa; „ Światy”, KCK, Inowrocław (2011) 
„The Territories”, Galeria Freies Kunst Territorium, Bo-
chum; „Złota klatka”, Galeria Ars Nova, Łódź (2014)
 Brała udział w wystawach zbiorowych, m.in.: XXII 
Festi wal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin; 
IX, X Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, Ostrowiec 
Świętokrzyski (2008, 2010); „Poznaj zmiany”, Poznań 
(2008); „Triennale z martwą naturą”, Sieradz (2009); 
8, 10 Edycja Targów Sztuki w Arkadach Kubickiego przy 
Zamku Królewskim, Warszawa (2010, 2012) „Autopor-
tret”, Galeria DAP, Warszawa; 8 Triennale Małych Form 
Malarskich, Toruń; Dialog”, Galeria Lufcik, Warszawa; 
Galeria ARS, Poznań (2011); „Warszawa” Galeria DAP 2, 
Warszawa; „Transfer sztuki”, Galeria Szyb Wilson, Kato-
wice (2014).

Róża Kordos
rozakordos@op.pl

Złota klatka XVI – olej na płótnie, szlag metal, 100 x 130 cm

Złota klatka XIV  
– olej na płótnie, szlag metal, 

220 x 120 cm
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Studiował w latach 1982-1985 w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Poznaniu na wydzialer MGR oraz w Hochshule 
der Künste w Berlinie Visuellekommunikati on (1987-
-1994), gdzie uzyskał dyplom w Pracowni Intermedial-
nej prof. Valie Export. W sztuce zajmuje się przede 
wszystkim instalacją, książką artystyczną, fotografią. 
Po dłuższej przerwie powrócił do grafi ki i malarstwa. 
Prace artystyczne prezentował na licznych wystawach 
indywidualnych i zbiorowych, m.in. Galeria BWA Opo-
le, Bluepoint Kopenhaga, Galeria BWA Szczecin, Kajfu 
Center Hamburg, Zeughaus Kassel, Kunstsalon Berlin, 
Galeria AT Poznań, Galerie Zero Berlin, Studio am Ho-
chaus Berlin, Art Forum 10 Berlin. Brał udział w cyklu 
wystaw „Polska fotografi a w świecie”. Mieszka i pracu-
je w Berlinie.

Waldemar Kremser
waldemar.kremser@googlemail.com 

Kliczków złote czasy – Poszukiwacze złotego runa – papier, akryl, szlag metal, 21 x 30 x 4 cm (gablotka 50 x 50 x 7 cm)Kliczków złote czasy – Poszukiwacze złotego runa – akryl na drukowanym płótnie, szlag metal, 35 x 100 cm
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Absolwent wrocławskiej ASP – Wydział Wzornictwa 
Przemysłowego. Od 2000 roku zatrudniony na ASP im. 
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Obecnie adiunkt 
w Katedrze Nowych Mediów w Ceramice i Szkle. Członek 
ZPAP oraz ZAPCiR. Grafi k, projektant, malarz, ceramik.
Liczne realizacje oraz wdrożenia w zakresie komunikacji 
wizualnej, grafi ki użytkowej, wydawnictw. Udział w ple-
nerach oraz wystawach malarstwa, rzeźby, ceramiki.
Interesują go poszukiwania związków pomiędzy różny-
mi środkami wyrazu w sztuce, od grafi ki komputerowej 
poprzez malarstwo, aż do ceramiki oraz rzeźby, użycie 
nowych mediów w tradycyjnych sztukach. Poszukuje 
transpozycji pojęć uniwersalnych do prostego języka 
wizualnego, dodając po drodze anegdotę, metaforę. 
Fascynuje go od lat czysty kolor, forma, ale też ukryty 
przekaz.
 Brał udział w wystawach zbiorowych: BWA Awan-
garda, Wrocław, Zielona Góra (1988); Galeria Miejska 
Wrocław (1989); BWA Design, Wrocław (1993); BWA, 
Sieradz (2009); BWA, Nowy Sącz; Muzeum Regionalne, 
Bełchatów; Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; Miej-
ska Galeria Sztuki, Chorzów (2010); Arsenał, Wrocław 
(2011); ZOK, Zduny (2013); „V Park Sztuki”, Wrocław 
(2014).
 Obrazy w kolekcjach prywatnych w Polsce, Niem-
czech, USA.

Witold Owczarek
wow@asp.wroc.pl

clitchcki 20-14-2 – akryl na płótnie, 120 x 100 cm

clitchcki 20-14-1 
– akryl na płótnie, 
120 x 100 cm
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Urodziła się 27 sierpnia 1983 roku w Nowym Sączu. 
Ukończyła zakopiańską „Szkołę Kenara” w roku 2003. 
W ramach stypendium Erasmus studiowała na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Atenach (Grecja). W roku 2008, 
w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, obroniła dy-
plom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplo-
mowa rzeźba Źródło znajduje się w stałej ekspozycji 
w parku CRP w Orońsku. Od 2012 roku jest wykła-
dowcą w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie. 
Doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indy-
widualnych oraz plenerach artystycznych, zarówno 
w kraju jak i za granicą.

Katarzyna Szarek
szarekat@gmail.com

Cisza – szkło, stal, wosk, piasek, woda,  60 x 40 x 150 cmGracze – technika własna,  60 x 70 x 115 cm
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Studia na Wydziale Malarstwa, Grafi ki i Rzeźby ASP 
w Poznaniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. J. Ka-
łuckiego oraz z ilustracji książkowej u prof. G. Marszałka. 
 Wystawy indywidualne (wybrane): „Krajobrazy 
symboliczne”, WTWK Partynice, Wrocław (2005); „Ma-
rzenie” wystawa malarstwa i rysunku, Galeria Sztuki Ak-
tualnej, Wrocław (2013). 
 Wystawy zbiorowe (wybrane): „Pejzaż XX w.”, Prze-
gląd Polskiego Malarstwa, Bielsko Biała (1997); „Egeria”, 
Ostrów Wlkp.; „II Międzynarodowe Biennale Miniatu-
ry”, Częstochowa/Warszawa; „Cdn... grafi ka i rysunek”, 
Wrocław (2002); „IV Triennale autoportretu”, Radom 
(2003); „Cdn... malarstwo”, BWA, Wrocław; Trienna-
le Malarstwa, Częstochowa; „Confi gurati on” Festi wal 
Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin (2004, 
2012); „Quadro Art” III Międzynarodowe Biennale Ob-
razu, Łódź; „Teraz sztuka – Art Now!”, Parlament Eu-
ropejski, Bruksela (2011); V Międzynarodowy Konkurs 
Rysunku, Wrocław; Wystawa rysunku, Xi’an, CRL (2013); 
„Flagi sztuki”, Wrocław (2013, 2014).
 Laureatka: „Stabilo Tone” w Poznaniu, „Promo-
cje’95” w Legnicy, „Trangression” we Włoszech, „Cdn... 
malarstwo 2004” we Wrocławiu.

Krystyna Szczepaniak
kristi nn.art@gmail.com
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