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Pierwsza setka za nami!

Przed 100 laty, 20 marca 1911 roku, w bę-
dącym wówczas pod austriackim zaborem 
Krakowie został zarejestrowany decyzją Ce-
sarsko-Królewskiej Dyrekcji Policji Związek Po-
wszechny Artystów Plastyków. 

Zrządzeniem nieprzewidywalnego wtedy 
biegu historii, 35 lat później, w lutym 1946 roku, 
w powojennym Wrocławiu decyzją przybyłych 
tu, głównie z Krakowa, artystów powołano au-
tonomiczny Okręg tamtego Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Zadziwiająca pętla histo-
rii! Ale to także dowód na niebywałą żywotność 
ludzkich wspólnot i niezniszczalną potrzebę 
obecności sztuki w życiu społecznym. A przecież 
wydawać by się mogło, że w wielkim gruzowisku, 
jakim był wtedy Wrocław były inne, ważniejsze 
potrzeby. Zapewne tak było. Znaleźli się jednak 
przybysze, którzy zapragnęli czegoś więcej niż 
tylko podstawowej wtedy egzystencji. Byli to ar-
tyści – nasi poprzednicy. Chwała im za to!
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…i „Klaser Koleżeński” – Kolega Zbigniew Horbowy ogląda 
swoje zdjęcie.

Wystawom towarzyszyły wydawnictwa: katalog „Po setce”…

Wernisaż wystawy „Po setce” w Galerii Szkła i ceramiki BWA. 
Koleżanka Maria Kulesza przy swoim witrażu

Dzisiaj, 65 lat po tamtych wydarzeniach 
i burzliwej późniejszej historii, a w 100 lat po ini-
cjatywie cesarsko-krakowskich artystów, istnie-
jemy nadal i pewnie istnieć będziemy. Bowiem 
sztuka jest wieczna i niezniszczalna!

Tak pisałem w „Klaserze Koleżeńskim”.
Uczciliśmy godnie nasze Jubileusze, przy-

najmniej na tyle, na ile pozwoliły nam na to 
realia. Zdobyliśmy sojuszników w wysokich 
urzędach Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Urzędu Miasta Wrocławia, 
Urzędu Marszałkowskiego, a także Dyrekcji 
Muzeum Narodowego, Muzeum Miejskiego 
i BWA. Bez pomocy tych instytucji realizacja 
naszego zamiaru uczczenia Jubileuszu 100-le-
cia ZPAP byłaby niemożliwa.

Najważniejsi jednak byli artyści – członko-
wie naszego stowarzyszenia. Wszystkim, któ-
rzy odpowiedzieli na nasze wezwanie, Zarząd 
Okręgu serdecznie dziękuje. A było ich 281 
– razem z kolegami, którzy już odeszli, a któ-
rych prace udostępniło Muzeum Narodowe 
to 323 wystawiających! Zrobiliśmy łącznie 14 
małych i dużych ekspozycji. Był to swoisty fe-
stiwal Wrocławskiego Okręgu ZPAP. Myślę też, 
że katalog towarzyszący Jubileuszowi, najob-
szerniejszy jaki do tej pory został wydany, sa-
tysfakcjonuje wystawiających artystów. A na 
dodatek jeszcze „Klaser Koleżeński” – swoista 
fotograficzna lista obecności, obejmująca tych, 
którzy chcieli... Zresztą wszystko było dla tych, 
którzy chcieli, nieobecni niech żałują. 100-lecie 
Wrocławskiego Okręgu dopiero za 35 lat!

Piotr Wieczorek
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Odznaczenia dla naszych członków

Srebrne Medale Gloria Artis: 
art. malarz Jan Chwałczyk
art. szklarz Władysław Czyszczoń

Medale Zasłużony dla Kultury Polskiej:
art. plast. Józef Sztajer
art. plast. Andrzej Żarnowiecki

Gratulujemy!

Złoty Medal Gloria Artis – art. ceramik Krystyna Cybińska

Władysław czyszczoń Jan chwałczyk Józef SztajerAndrzej Żarnowiecki



Ewa Hadydon 
malarstwo ezoteryczne

Kurz Zen
nyogEn nowaK
malarstwo zen 

galeria gardZiEnicE
Lublin, wrzesień 2011
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Stanisław Wysocki (z prawej) 
– laureat Nagrody Kulturalnej 
Śląska i Dolnej Saksonii
Wystawa w Goslar. 
wrzesień 2011

NagrOda KuLturaLNa ŚLąsKa i dOLNej saKsONii



EUGENIUSZ GET STANKIEWICZ

Odszedł GET – Kolega i Artysta

Wrocławska sztuka straciła jeden ze swych znaków rozpoznawczych. Był człowiekiem tak soczy-
stym i ciągle obecnym wśród nas, że tego odejścia nie sposób pojąć. Jego specyficzna wrażliwość, 
żart graniczący z sarkazmem był często komentarzem do naszego życia i czasu. Był humanistą wy-
rozumiałym i tolerancyjnym dla odmiennych postaw ludzkich. Dobrym partnerem do przebywa-
nia i rozmowy. Poważnie inspirował różnorodne inicjatywy, które poważnymi się nie wydawały, 
jak np. „Oszmiańska szkoła passe-partout”, „Instytut Gładyszewa”, „Towarzystwo Ochrony Czerwo-
nego”, a na Jatkach mamy Jego tablicę „Ku czci prostych działań”... 

Get uważał się za miedziorytnika, latami na ten tytuł zapracował. Nie skorzystał z powszech-
nych, nowych dzisiaj efektów formalnych, które wielu artystom podpowiada czas. Robił swoje i on, 
właśnie on, swoją wizją i mozołem współczesność sztuki kształtował. W osobnym i jedynym stylu. 
To artysta radości poważnej i twórczego sceptycyzmu, mocno stąpający po ziemi. Taki będzie za-
wsze wśród nas.

Piotr Wieczorek



MarMurowa tablica 
Ku czci prOstych działań

ul. stare jatki

Jak co roku 20 grudnia o czternastej…
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Był grafikiem i rysownikiem, projektan-
tem plakatów i książek, profesorem Akademii 
Sztuk Pięknych. Pełnił funkcję kierownika Ka-
tedry Projektowania Graficznego na Wydziale 
Grafiki i Sztuki Mediów. Prowadził Pracownię 
Projektowania Graficznego. Jego twórczość 
obejmuje prace z zakresu rysunku, grafiki ar-
tystycznej, projektowania graficznego, sce-
nografii i konserwacji zabytków. W ostatnim 
czasie, pochłonięty był bez reszty transpozy-
cją drzeworytniczą rysunków Albrechta Düre-
ra z Kolekcji xx. Lubomirskich. Jego sztuka 
była osobnym znakiem wrocławskiej plastyki. 
Ponieśliśmy ogromną i przedwczesną stratę. 
Odszedł artysta rzetelny i wyraźny, taktowny 
i pogodny człowiek, lubiany Kolega, z którym 
warto było rozmawiać poważnie i frywolnie.

Był dziekanem Wydziału Architektury Wnętrz 
i Wzornictwa na wrocławskiej Akademii Sztuk 
Pięknych

Edward Zielonka zajmował się projek-
towaniem wnętrz, mebli i grafiką użytkową. 
Zaprojektował m.in. Dolnośląskie Centrum 
Diagnostyki Medycznej i ołtarz niedaleko Ho-
telu Wrocław, na którym odprawiono mszę 
w czasie Kongresu Eucharystycznego w 1997 r. 
we Wrocławiu.

Prowadził zajęcia dydaktyczne na Akade-
mii Sztuk Pięknych, a w wolnych chwilach zaj-
mował się projektowaniem mebli.

roMan KowaliK
1951-2011

Edward ZiElonKa
1947-2011
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Był architektem wnętrz, projektantem 
form użytkowych, malarzem. W przeszłości 
piastował wiele funkcji we władzach okręgo-
wych i głównych sekcji AW. To dawne czasy. 
Władek był kresowiakiem przesiedlonym z Li-
twy, a we Wrocławiu znalazł swój drugi dom. 
Należał do grupy artystów animatorów od-
radzającego się życia artystycznego Wrocła-
wia, a ostatnio, przed rozwiązaniem Związku 
w 1983 r. – szefem artystycznym naszych Za-
kładów Artystycznych ART. Był niezastąpiony 
w swym poczuciu humoru, może nieco sarka-
styczny, ale zawsze optymista. Chociaż ciężka 
choroba w ostatnich latach odsunęła go nie-
co od nas, to w świadomości tych, którzy go 
znali był ciągle obecny w anegdocie, żarcie, 
a teraz zostanie w jak najlepszych wspomnie-
niach. Był Przyjacielem, który nieomylnie za-
wsze stawał po właściwej stronie. Żegnamy 
Cię Władku.

Piotr Wieczorek

Odeszła nagle, niespodziewanie i dużo za 
wcześnie. Dla tych wszystkich, którzy Ją znali 
wiadomość o tej śmierci wydała się niestosow-
nym żartem, jednym z tych, które sobie opo-
wiadamy w młodości. Nie wierzyliśmy.

Była człowiekiem witalnym i żyła z takim 
rozmachem! Zawsze malowała z pasją i już na 
studiach był to jej wyróżnik. Ala oceniała życie 
prosto, namiętnie, bez zawiłości. Jej ocena lu-
dzi i ich działań nigdy nie była dwuznaczna, nie 
znosiła hipokryzji, miała swoją sprawiedliwą 
ocenę świata. Była wierna w przyjaźniach. Stu-
diowaliśmy razem, w jednej pracowni, a przy-
jaźnie z tamtych lat bywają nieskończone...

Przenosiła się na coraz dłuższe okresy do 
pięknego miejsca na Kaszubach, nad wielkie 
jezioro, do Borów Tucholskich. Jak ona to wy-
nalazła! Wrastała w tamten pejzaż i malowa-
ła, żyła i malowała. Kiedy ją tam odwiedziłem, 
wydawała się szczęśliwa i spełniona. Gadali-
śmy, gadaliśmy namiętnie o życiu, ale nigdy 
o śmierci! Oprowadzała nas po swoim kawałku 
pięknego świata jak po pracowni. Trwa on na-
dal, tylko że bez Niej.

Piotr Wieczorek

aLicja stOKsiK
1939-2011

WładysłaW ŻemOjteL
1930-2011
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pOrceLaNa iNaczej

XXXV międzyNarOdOWe 
sympOzjum ceramiKi „pOrceLaNa 
iNaczej”- Wałbrzych 2011

Sympozjum ma już 35 lat – to tylko trochę 
mniej niż ja. Myślę, że osiągnęło już ten zacny 
średni wiek, kiedy zna swoją wartość i wie, że 
nie musi próbować zadowolić wszystkich i każ-
dego z osobna. 

Moja przygoda z „Porcelaną Inaczej” za-
częła się sześć lat temu – początkowo w roli 
uczestnika zafascynowanego mocą, jaką ge-
neruje grupa twórców pracujących razem na 
„poligonie fabrycznym”, od czterech lat – po 
symbolicznym przekazaniu mi zamiast ber-
ła przez Annę Malicką-Zamorską w marcu 
2008 roku okrągłej pieczęci sympozjum – już 
jako Prezydent Sympozjum wymieniam mój 
czas, energię i pomysły na tę siłę, którą co 
roku daje mi spotkanie z niezwykłymi arty-
stami i dzielenie razem z nimi jednego mie-
siąca w roku. 

Co roku zapraszam artystów, których prace 
mnie zachwycają. Moją ulubioną edycją sym-
pozjum jest zawsze ta, którą się właśnie odby-
ła, moimi ulubionymi pracami te, które właśnie 
zostały stworzone. Przedstawiam więc moją 
kolejną ulubioną grupę artystów i moją kolej-

ną ulubioną wystawę prac plenerowych mo-
jego zawsze ulubionego Międzynarodowego 
Sympozjum Ceramiki „Porcelana Inaczej”.

W 2011 roku w Wałbrzychu udało się zgro-
madzić artystów z siedmiu krajów i trzech 
kontynentów, przez cztery wrześniowe tygo-
dnie artyści pracowali w trzech dolnośląskich 
zakładach porcelany – Porcelanie Krzysztof 
i Fabryce Porcelany Wałbrzych w Wałbrzychu 
oraz Lapp Insulators w Jedlinie Zdroju.

W sympozjum wzięli udział: Jeroen Bech-
told z Holandii – projektant współpracujący 
z manufakturą porcelany Rosenthal, Ray Chen 
z USA – profesor Indiana State University, Mał-
gorzata Et Ber Warlikowska – adiunkt w Pra-
cowni Grafiki Warsztatowej wrocławskiej ASP, 
nominowana do Paszportu „Polityki” w dzie-
dzinie Plastyka w roku 2003 oraz 2004, Piotr 
Flądro – młody artysta wrocławski, Ryan Flet-
cher z USA – projektant ceramiki użytkowej, 
Michael Flynn z Wielkiej Brytanii – niekwestio-
nowana gwiazda ceramiki światowej, obecny 
w najważniejszych kolekcjach i muzeach, Alicja 
Patanowska – młoda, ale już rozpoznawalna 
i wybijająca się projektantka i artystka, Moni-
ka Patuszyńska – prezydent sympozjum, mul-
timedialna artystka Danijela Pivasevic-Tenner 
z Niemiec, Yasuko Sakurai z Japonii – laureat-
ka wielu nagród, wykładowca Kyoto University 

of Art and Design, autor nie-
zwykłych prac – Chris Vicini ze 
Szwecji oraz Anna Malicka-Za-
morska – twórczyni i pierwsza 
prezydent pleneru. Towarzy-
szył nam jak zwykle Ryszard 
Klimas z fabryki Lapp Insu-
lators razem z nami tworząc 
swoje prace.

Pierwsza poplenerowa 
wystawa, której otwarcie jest 
jednocześnie uroczystym za-

Anna Malicka-Zamorska, Dorothy
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kończeniem sympozjum odbyła się w paź-
dzierniku 2011 w Muzeum w Wałbrzychu, 
druga, która właśnie trwa – rozpoczęła się 2 lu-
tego 2012 r. we wrocławskiej Galerii Szkła i Ce-
ramiki BWA. Wystawom towarzyszy kolorowy, 
dwujęzyczny katalog prezentujący artystów 
i ich prace. W tym roku w katalogu znalazł się 
wstęp napisany przez Janet Mansfield – pre-
zydent Międzynarodowej Akademii Ceramiki 
(IAC/International Academy of Ceramics), por-
trety artystów przy pracy autorstwa austra-
lijskiej fotografki Lucille Noblezy oraz zdjęcia 
prac wykonane przez Grzegorza Stadnika.

Sympozjum jest tworem niekomercyjnym 
i jego program, oprócz moich marzeń uzależ-
niony jest przede wszystkim od ilości pienię-
dzy, które uda się zebrać. Marzenia o hucznych 
obchodach 35-lecia musiały zostać okrojone, 
ale nie zrezygnowałam z nich zupełnie i we 

wrześniu 2011 razem z Muzeum Wałbrzyskim 
zorganizowaliśmy wystawę fotografii Lucille 
Noblezy„Body and Clay”.

W planach na rok 2012, oprócz kolejnej 
edycji sympozjum, mamy serię wystaw podsu-
mowujących ostatnie kilka lat – w Magazynie 
Praga w Warszawie w kwietniu, w Międzyna-
rodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu 
w sierpniu oraz wystawę towarzyszącą łódzkie-
mu festiwalowi Łódź Design w październiku. 
W przyszłym roku chciałabym pokazać pozo-
stałe po sympozjum prace w Keramikmuseum 
w Westerwaldzie oraz w Holandii i w Danii.

Wierzę, że trzeba mieć wielkie plany, bo 
wtedy nawet, jeśli będzie trzeba je okroić – 
i tak pozostaną duże.

Monika Patuszyńska
Prezydent XXXV MSC „Porcelana Inaczej”

Warszawa, luty 2012

Michael Flynn, Dance for the Potato King
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z KrOsNa dO KrOsNa

Z krosna do Krosna
6. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej

Wyróżnienie dla Ewy Marii Poradowskiej-Werszler



1 
17 
maja
2011dzień

muzeum Narodowe
panorama racławicka
rynek



2 
18 

maja
2011

muzeum miejskie „arsenał”
dzień



 3 
19 
maja
2011

galerie bwa
dzień



4 
20 

maja
2011 dzień

galeria Miejska
galeria m „Odwach”
galeria „Na solnym”

galerie ZPaP



19

W sierpniu 2011 r. Galeria Patio w Ratuszu 
prezentowała wystawę „Meta Przemiana I, 
Andrzej DUDEK-DÜRER, Żywa Rzeźba’’. Celem 
jej było uchwycenie efemerycznego aspektu 
sztuki Andrzeja Dudka-Dürera, osnutej wo-
kół pojęć procesu i przekształcania. 

W 1969 r. Andrzej Dudek-Dürer rozpoczął 
life performance, polegający na przekształce-
niu własnej osoby w Żywą Rzeźbę. W tym celu 
po dziś dzień użytkuje zakupione wówczas 
buty i spodnie, przekształcając je tak, aby za-
chowały swoją funkcjonalność. Działania te 
artysta nazwał Sztuką Butów i Sztuką Spodni. 
W wyniku ciągłych napraw nawarstwiony ma-
teriał całkowicie zatarł pierwotną formę ubrań 
sprawiając, że te same przedmioty za każdym 
razem wyglądają inaczej. Dla artysty, który me-
dytuje i utożsamia się z religią Wschodu jest 
to metafora reinkarnacji, odniesienie do du-
szy człowieka krążącej w zależności od karmy 
w zamkniętym Kręgu Samsary. 

Na Żywą Rzeźbę składa się również Sztu-
ka Włosów i Sztuka Andrzeja Dudka-Düre-

ra. Artysta nie obcina włosów i nie goli brody, 
ponieważ włosy naturalnie łamiąc się, same 
zachowują stałą długość. Natomiast w Sztuce 
Andrzeja Dudka-Dürera artysta dąży do zacho-
wania niezmiennej formuły własnego ciała. 
Dzięki zabiegom dyscyplinującym ludzki orga-
nizm (joga, medytacja, dieta wegetariańska) 
udało się artyście spowolnić negatywne od-
działywanie czasu i znacząco utrwalić własny 
wizerunek – Żywą Rzeźbę. 

W swojej sztuce artysta zwraca uwagę na 
zjawisko zmienności i przekształcania. An-
drzej Dudek-Dürer wierzy, że ciało ludzkie jest 
skupieniem energii i podkreśla fakt cyklicz-
nej wymiany wszystkich komórek w ludzkim 
organizmie. To samo dzieje się z obiektami 
jego sztuki, w których, gdy zachodzi potrze-
ba, usunięte zużyte elementy zastępowane 
są nowymi. Takie przedłużanie istnienia Ży-
wej Rzeźby jest dla artysty próbą spowolnienia 
i wyhamowania personalnej czasoprzestrze-
ni i wykreowania środowiska dla jego sztu-
ki o medytacyjnym, refleksyjnym charakterze. 

Wynika to z przekonania o war-
tości świadomego i kreatywne-
go przeżywania codzienności 
oraz z odrzucenia konsumpcyj-
nego modelu egzystencji. 

Wszelkiego rodzaju du-
alizm przesyca twórczość ar-
tysty niemal w każdym jej 
aspekcie – całość, a zarazem 
część, jednoczesne trwanie 
i przemijanie, przeszłość obec-
na w teraźniejszości. Artysta 
sytuuje swoją sztukę pomię-
dzy różnymi czasami i osobo-
wościami, przekracza własną 
personę przekształcając sie-
bie w obiekt sztuki. Nieustan-
na transgresja zachodząca 

meta przemiaNa i. eNergia sztuKi

meta... Lewitacja ii, tokio, Andrzej Dudek-Dürer żywa rzeźba, performance 
metafizyczny 2011, fotografia, druk cyfrowy 100 cm x 76 cm.
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w działaniach Dudka-Dürera to wynik jego 
duchowych doświadczeń. Świadomość bycia 
częścią łańcucha egzystencji skłania artystę 
do jak najlepszego przeżywania swojego cza-
su w tym wymiarze. Ma temu służyć nie tylko 
odpowiedzialne traktowanie własnego ciała, 
ale również samodoskonalenie duchowe po-
przez medytację i jogę. Andrzej Dudek-Dürer 
jest więc artystą życia, dlatego jego sztuka jest 
niemożliwością zanurzenia się w pędzącym 
czasie rzeczywistości. 

Wystawa „Meta Przemiana I” przedstawia-
ła związki Andrzeja Dudka-Dürera z trady-
cją Wschodu i rolę praktyki duchowej w jego 
sztuce. Zdążanie artysty jako człowieka do nie-
wyrażalnego absolutu przekłada się w jego 
twórczości na pytania o istotę bytu. Najdosad-
niejszym tego przejawem jest oczywiście Żywa 
Rzeźba, która jest całkowitym zaprzeczeniem 
konsumpcyjnego stylu życia. Artysta zdyscy-
plinował własną egzystencję i wizerunek, sta-
jąc się żywą refleksją nad kondycją człowieka 
w materialistycznym świecie. 

Zawrotne tempo współczesności prowa-
dzi do poszukiwania łatwych rozwiązań. Dla-
tego w swojej sztuce, przestrzeni wyciszonej 
medytacją, Andrzej Dudek-Dürer skupia się na 
manifestowaniu procesu, kreatywności i ko-
munikacji. 

Na wystawie znalazły się liczne fotogra-
fie, grafiki, wideo oraz obiekty, będące ma-
terializacją założeń programu artystycznego 
Dudka-Dürera. Dla autora prace te stano-
wią jedynie zapis przeprowadzanych działań, 
miejsc, spotkań z ludźmi, jednak dla odbior-
ców są kluczem do interpretacji mniej znanych 
aktywności twórcy, na przykład tych odbywa-
jących się poza granicami kraju, związanych ze 
Sztuką Podróży. Do takich prac należą fotogra-
fie przedstawiające buty artysty, znajdujące się 
na metalowych pokrywach kanałów zawiera-
jących nazwy miast z całego świata. Podczas 
licznych podróży Andrzej Dudek-Dürer doku-
mentował w ten sposób swoją obecność w da-
nym miejscu. Przedstawienia te mają charakter 
szczególny, gdyż w kontekście sztuki artysty 

stanowią one alternatywną for-
mę autoportretu. Portret jest 
nicią wiążącą współczesnego 
artystę z jego alter ego sprzed 
wieków – Albrechtem Dürerem. 
Jednymi z najsłynniejszych dzieł 
norymberskiego mistrza są wła-
śnie jego eleganckie autopor-
trety, jednak główną intencją 
w tamtym czasie było utrwala-
nie dla potomnych własnego 
wizerunku. W przypadku An-
drzeja Dudka-Dürera fotogra-
ficzne autoportrety mają służyć 
ukazywaniu procesów życia, 
dokumentacji przemian, jakim 
podlega twarz artysty, wyrażać 
stany duchowe, stąd tak wiel-

meta przemiaNa i. eNergia sztuKi

trans... medytacjo-Lewitacja i, Andrzej Dudek-Dürer żywa rzeźba, performance 
metafizyczny, Wenecja 2011 fotografia, druk cyfrowy 71,5 cm x 92 cm.
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ka ich ilość i różnorodność. Ponieważ Sztu-
ka Butów to symbol Żywej Rzeźby, fotografia 
obuwia jest działaniem analogicznym do por-
tretowania twarzy artysty. Buty za każdym ra-
zem są inaczej połatane, osiada na nich kurz 
z innego miejsca. Każde zdjęcie przedstawia 
już inne buty. 

Obiektami jednoznacznie przybliżającymi 
idee procesu, czasu i przekształcania były słoiki 
zawierające zużyte fragmenty spodni, butów 
oraz włosów artysty. Zamknięte w szkle szcząt-
ki materiałów nawiązywały do upływu czasu 
i jednoczesnej próby jego konserwacji, zatrzy-
mania. W tej serii pojawiła się także Sztuka Ku-
rzu, czyli zamknięty w słoju pył odnoszący się 
do wątku bycia artysty w świecie, podobnie jak 
„Spalone Autoportrety” czy zdekonstruowana 
kaseta VHS, obiekty na różne sposoby unice-
stwione. 

Inną bardzo ciekawą serią, która znalazła 
się na wystawie, były fotomontaże prezentu-
jące Andrzeja Dudka-Dürera jako Żywą Rzeźbę 
na tle miejsc z całego świata. Prace te zaska-
kują wręcz prostotą wykonania, polegającą na 
zwyczajnym zestawieniu wizerunku artysty ze 
zdjęciami miast: Wrocławia, Wenecji, Tokio… 
Charakterystyczna jest jednak cicha obecność 
Żywej Rzeźby, usytuowanej za każdym razem 
w nieprawdopodobnym punkcie przestrzeni: 
unoszącej się nad miastem, stojącej w wodzie 
lub lewitującej w odrealnionej rzeczywistości. 
Te przedstawienia wyobrażają działania arty-
sty polegające na obecności w danym miej-
scu i czasie, realizowane przez Sztukę Podróży, 
ale przede wszystkim są wyrazem jego obec-
ności duchowej, metafizycznych wędrówek 
kolejnych wcieleń oraz zgłębienia tajemnic 
świata poprzez medytację. „Przenikanie Czaso-
przestrzeni” to nie tylko tytuły grafik, to przede 
wszystkim aktywność Dudka-Dürera jako arty-
sty i jako człowieka. 

Całą twórczość Andrzeja Dudka-Dürera 
przesyca duchowa energia, która w dobie mass 
mediów i pustego znaku reklamy jest symbo-
lem skupienia i wyciszenia. Artysta obserwu-
je okoliczności własnego życia i proponuje 
alternatywę wobec usypiającego pierwiastki 
twórcze konsumpcjonizmu. Meta Przemiana 
opowiada o życiu artysty, ale jest to również 
proces, który może zajść w każdym z nas. Sztu-
ka artysty to nieustający od ponad czterdzie-
stu lat apel o przeżywanie własnego życia jak 
sztukę, jak sacrum. 

Monika Mizera

au
to

po
rtr

et
 ży

wa
 rz

eź
ba

 p
o 

W
en

ec
ji,

 1
96

9-
20

07
-2

01
1-

?,
 

fo
tog

ra
fia

, d
ru

k c
yfr

ow
y 1

 x 
56

0 
cm

 x 
16

0 
cm

, o
ra

z ż
yw

a 
rze

źb
a 

An
dr

ze
j D

ud
ek

-D
ür

er
 o

rg
ina

l



22

Piotr Błażejewski
laureatem Nagrody 
Prezydenta Miasta Rzeszowa
Triennale Malarstwa Polskiego, 
Rzeszów, BWA, 2010/2011

Nieprawdopodobne 
Figury Geometryczne – I/08, 
akryl/olej, płótno, 
120 x 120, 2008

Teresa Buczyńska, Ewa Granowska, Barbara Filipiuk, Mikołaj Filipiuk, Mikołaj Jackiewicz, 
Barbara Kowalczyk-Fuochetti, Krystyna Kubiak-Wójcik, Witold Lubiniecki, Janusz 
Łozowski, Danuta Pałka-Szyszka, Zdzisław Szyszka, Bogusław Ukleja, Ewa Walczak-
Jackiewicz, Bronisław Wolanin, Igor Wójcik, Zofia Wysocka-Dowgird

MORZE – odwieczna fascynacja. Dla arty-
stów jest źródłem poszukiwań twórczych 
i nieustającą inspiracją. Prezentowana wy-
stawa tylko potwierdza tę prawdę.
Szesnastu twórców daje temu wyraz po-
przez swoje dzieła bogate emocjonalnym 
przekazem, nieograniczoną wyobraźnią, 
zrezalizowane w różnych technikach, lecz 
ujarzmione jedną wspólną ideą – MORZE

Autorka projektu i komisarz wystawy 
Ewa Granowska

Galeria Fundacji CEPELIA – „NA NANKIERA”    maj 2011

trOchę mOrza We WrOcłaWiu

Witold Lubiniecki, Pod słońce
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10. KONKurs gepperta

cO rObi maLarz?
Malarz dzisiaj to ten obszar aktywności, 

w której może można wszystko ale zapewne 
większość malarzy jednak maluje.

Konkurs imienia Gepperta należy od lat 
do najbardziej znaczących konkursów pla-
stycznych w naszym kraju, może jest naj-
ważniejszym w obszarze sztuki młodych, ale 
nie jest dzisiaj wyłącznie konkursem ma-
larskim, nie jest czystym konkursem ma-
larstwa (w 2009 roku z jego nazwy usunięto 
drugi człon: Wystawa Malarstwa) Konkurs 
Gepperta jest Konkursem Sztuki, której ma-
larstwo jest oczywiście elementem, ale patrząc 
na ilość realizacji na X pokonkursowej wysta-
wie – mniejszością.

W aspekcie przestrzegania hasła wywo-
ławczego: CO ROBI MALARZ? to wydaje się, że 

zespół 16 kuratorów nominujących nie bardzo 
się nim przejmował poszukując odpowiedzi na 
to pytanie. W konkursie znaleźli się uczestni-
cy, którzy malarzami nie są, i którzy w natural-
ny sposób odpowiedzieć nie mogą na pytanie 
co robi malarz, ale to nie ich wina, że się tutaj 
znaleźli. Istnieją tutaj też artyści którzy nie 
podejmują dyskursu z malarstwem na ja-
kimkolwiek poziomie.

Wydaje się, że kuratorzy nominujący zrefor-
mułowali pytanie na: CO ROBI ARTYSTA? Jury 
podkreśla, że otrzymało do oceny gotową wy-
stawę sztuki 25 autorów, za której kształt i po-
ziom odpowiada 16 kuratorów nominujących, 
wystawę niespójną, dyskusyjną i zapewne bar-
dzo ciekawą. Jury obradowało w systemie wie-
lokrotnych głosowań jawnych, doprowadzając 
do wyłonienia czterech laureatek. Werdykt 
jury nie jest jednomyślny. Nagrody przyzna-
no głównie za Wartości Artystyczne a nie Ma-
larskie. Analiza krytyczna przysłoniła analizę 
malarską. Podstawą dyskusji, podstawą sporu 
była przede wszystkim jakość, lub brak jakości, 
a więc spór o wartości. Inny dotyczył tego co 
jest malarstwem, a co nim nijak nie jest. W kon-
tekście pytania konkursu: CO ROBI MALARZ? 
pozwolę sobie powiedzieć
PACTA SUNT SERVANDA
Tak proszę Państwa:
umów należy dotrzymywać!

Stan Polskiego Malarstwa Młodych jest 
lepszy niż pokazuje ta wystawa! Potencjał jest 
olbrzymi. Na stan posiadania Konkursu prze-
kłada się selekcja kuratorska. Wybór filmu wi-
deo czy performance wydaje się być wyborem 
przeciw malarstwu!

Dla mnie Konkurs im. Gepperta jest struk-
turą zobowiązań wobec jego założycieli. Zało-
życielom szło o malarstwo, o obraz malarski.

Proszę sobie wyobrazić, że organizato-
rom i uczestnikom pomyliłyby się Konkursy: 
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im. Wieniawskiego z Chopinowskim, że w jed-
nym z konkursów pianiści rywalizowaliby ze 
skrzypkami…

Głosowanie:
Dyscyplina wewnętrzna osobowości ju-

rorów i twarde przekonanie o swoich racjach 
nie mogło doprowadzić do konsensusu. Więk-
szość ma do powiedzenia więcej i skuteczniej.

Głosowanie w tym Konkursie za wideo wy-
daje się być głosowaniem przeciw obrazowi 
malarskiemu. Dla mnie jest.

Kilka dni przed rozstrzygnięciem tego-
rocznej edycji „Gepperta" o jego historii roz-
mawiałem we wrocławskiej pracowni z prof. 
Konradem Jarodzkim, który zapytał: 

Co zrobiliście z tym konkursem?
Problem jest złożony; Wrocław zasługuje 

na znaczący Konkurs: może należy spróbować 
go rozdzielić na dwa obszary: obszar malar-
stwa - bo ono było, jest i będzie oraz media 
inne niż malarstwo - bo to terytorium coraz bo-
gatsze i ciekawsze. Oba obszary są równie waż-
ne. Optymalnym byłby Konkurs im. Gepperta 
o formule otwartej, z wyeliminowaniem kura-
torów nominujących.

A jeśli pozostawić jego dotychczasową 
formułę to należy rozważyć, czy nie należało-
by, by nie było wątpliwości, dokonać precy-
zyjnego zapisu w samej nazwie na: KONKURS 
SZTUKI IMIENIA GEPPERTA. I tak kuratorzy no-
minujący zadecydują o wyborze.

Ostatecznie, w skrajnym przypadku, na 
którejś z wystaw pokonkursowych może się 
zdarzyć, że wcale nie zobaczymy tam malar-
stwa. Tylko czy Geppert byłby wówczas sen-
sownym patronem?

Polska Sztuka odnosi ważne sukcesy świa-
towe, może (na bazie doświadczeń dotychcza-
sowych edycji) należy rozważyć organizację 
we Wrocławiu Międzynarodowego Konkursu 
Sztuki?

Grand Prix
Agnieszka Polska nominowana przez 

Ewę Małgorzatę Tatar, wg której jest jedną 
z najciekawszych młodych polskich artystek…
jedną z nielicznych, która z precyzją i dbałością 
o formę wykorzystuje media kolażu i filmu ani-
mowanego, by przy ich pomocy przepracować 
efekty i sposoby percepcji, ale także budować re-
fleksje nad sztuką i najnowsza historią sztuki i jej 
społeczno-politycznymi uwarunkowaniami. Dy-
plom zrealizowała w 2010 roku z zakresu fo-
tografii pod kierunkiem Agaty Pankiewicz 
w krakowskiej ASP.

Nagroda przyznana większością głosów, 
konkretnie stosunkiem głosów 5:4, za film wi-
deo z 2011 roku „How the Work is Done”, któ-
ry nie ma nic wspólnego z malarstwem, ale 
ma wiele wspólnego ze sztuką, za to że nie 
studiowała malarstwa lecz fotografię w Pra-
cowni, w której podobno?/może? wcześniej 
mieściła się Pracownia Malarstwa ... ZNAK 
CZASU

Jeśli odbiorca, a szczególnie młodzi ludzie, 
adepci malarstwa, zrozumieją ten werdykt jako 
sygnał, że studiowanie malarstwa jest bez sen-
su jeśli chce się zostać laureatem takiego kon-
kursu to coś w tym jest niepokojącego, coś jest 
na rzeczy. Ale chciałbym by mieli wiarę w ma-
larstwo czego życzę nam wszystkim.

Malarstwu nie jest potrzebna redefinicja, 
ono sobie świetnie radzi od około 38 tysięcy 
lat. Było, jest i będzie. 

prof. Paweł Lewandowski-Palle

10. KONKurs gepperta
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KONKurs gepperta 
cO rObi maLarz?
10 edycja – 14.10.2011 
WrOcłaW

Organizatorzy: 
BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej,
Akademia Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta

Na sztandarowe pytanie konkursu CO ROBI 
MALARZ? należy odpowiedzieć – WSZYSTKO. 

Malować nie musi, a jeśli startuje w kon-
kursie malarskim, nawet nie powinien. Juro-
rzy nie zauważą go, przejdą obok. Malarstwem 
się gardzi, aż wstyd dziś malować... O tym co 
jest malarstwem, albo szerzej, co jest w ogó-
le sztuką naszego czasu decydują kuratorzy, 
tacy współcześni nieomylni, wszechwiedzą-
cy prestidigitatorzy. Pełno ich teraz. To właśnie 
szesnastu z nich (zapewne wynagrodzonych) 
z miłości do malarstwa wybrało prace 25 mło-
dych artystów z kraju na konkurs malarstwa 
młodych im. Gepperta. To oni odpowiadają za 
jego kształt.

Ale przecież nie tylko oni. Firmuje to także 
wrocławska Akademia Sztuk Pięknych i Biuro 
Wystaw Artystycznych – działając, jak przy-
puszczam, w pełnym porozumieniu, gdyż szef 
programowy BWA jest pracownikiem dydak-
tycznym Akademii. Zgodnie ze swym progra-
mem na ASP jest kilka pracowni, w których 
uczy się malarstwa. W kontekście konkursu 
im. Gepperta (który też uczył malarstwa w tej 
szkole) staje pytanie: po co prowadzić te pra-
cownie? po co uczyć tam malarstwa? Rozstrzy-
gnięcia konkursowe są oczywistym sygnałem 
dla młodych: „nie brudźcie się farbami, to bez 
sensu!” Malowanie już było, trwało – jak powie-
dział prof. Paweł Lewandowski-Palle – jakieś 38 

tysięcy lat. I starczy. Teraz my, kuratorzy, jeste-
śmy zwrotnicą czasu, my wskażemy od nowa 
co znaczy malarstwo! A młodzi siedzą pomię-
dzy swymi Nauczycielami a Żonglerami Nie-
przebranych Słów i nakręcają się. Niedobrze 
by było, gdyby tak jak oni mylili zebrę z żyra-
fą, bo galerię sztuki myli się już od dawna z ga-
lerią handlową.

Czy to zakrawa na schizofrenię? Do kon-
kursu malarskiego dopuszcza się artystów, 
których wypowiedź twórcza kompletnie nie 
potrzebuje malarstwa. Wydaje się nawet być 
jego zaprzeczeniem. Wiem, że granice dys-
cyplin są już dawno pozacierane. Ale jest coś 
znamiennego w fakcie, że nagrodzone tu pra-
ce mogą spokojnie być prezentowane tak-
że w konkursie performance czy wideo-artu, 
gdzie przecież nigdy nie przyjęto by dzieł ma-
larskich.

Trzeba koniecznie zmienić formułę kon-
kursu, gdyż coraz bardzie staje się mylącą 
niedorzecznością. Jest wręcz oszustwem. Naj-
właściwiej wydaje się, że należałoby od nowa 
napisać regulamin, określić inny sposób do-
boru uczestników i albo zmienić nazwę na 
np. Konkurs Sztuki Młodych, albo przywrócić 
sens pojęciu „malarstwo” w nowym regulami-
nie konkursu. W obecnym kształcie grawituje 
on w krainę mylącej obłudy i nie da się w tym 
kształcie odpowiedzieć na pytanie co robi ma-
larz?

Nie trzeba bronić malarstwa, jest ugrunto-
waną wartością. Stanowi przecież różnorodne 
i wciąż nośne medium dla tysięcy współcze-
snych artystów, dopracowało się wielu nowo-
czesnych technik i środków wyrazu. 

Czy trzeba twórców pracujących w innych 
mediach wciskać do przedziału z napisem „ma-
larstwo”? Czy potrzebna im taka podpórka? 
Pracują coraz ciekawiej i na pewno dadzą so-
bie radę. Widać to dobrze we Wrocławiu, gdzie 
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sztuka wideo-artu i różnorodnych mediów jest 
mocno i aktywnie obecna od lat. 

Widzieliśmy już regulamin konkursu rzeź-
biarskiego z zakazem dla rzeźbiarzy. Teraz 
pewnie zdarzy się doczekać następnej edycji 
konkursu malarskiego bez malarzy.

Żeby było jasne: prawem artysty jest wy-
powiadać się w sposób wolny i dowolny. To 
on rezultat swego dzieła bierze na siebie. Daj-
my mu czystą szansę. Niech w Konkursie Sztuki 
Młodych korzysta ze wszystkiego, także z do-
robku malarzy.

Wtedy odpowiemy na pytanie: co robi ar-
tysta? Ano wszystko!

P.S.
W styczniu 2012, w tym samym salo-

nie BWA „Awangarda” pokazano wystawę pt. 
„GRAF-O-MANIA”. Wystawa prac, których au-
torzy odwołują się do przestrzeni wyznaczanej 
przez grafikę. Wystawa świetna, ważna, jedna 
z najlepszych, jakie tam oglądałem. I ta twór-
czo zachowana przestrzeń graficzna. Jednak 
można!

Kuratorom: Alicji Klimczak-Dobrzanieckiej 
i prof. Jackowi Szewczykowi należy tylko gra-
tulować. Ci z Konkursu Gepperta powinni iść 
do nich w terminy...

Piotr Wieczorek

10. KONKurs gepperta
czyLi: Nie idźcie tą drOgą 
KOchaNi, Nie idźcie tą 
drOgą!

Przytaczam znaną wypowiedź znanego 
człowieka, z tym, że ja jestem wręcz nieprzy-
zwoicie trzeźwy, a wypowiedź ta pasuje jak 
ulał do tego, co chcę dalej powiedzieć. Lecz 
najpierw kilka słów wstępu. 

Jakiś czas temu, podczas rozmowy z kole-
gą z czasów akademickich, wywołałem nazwi-
sko Gepperta. Kolega z uśmiechem i uroczym 
przekąsem zapytał:  – A Geppert to dobry ma-
larz? Nie przypominam sobie, co mu wówczas 
odpowiedziałem na to - właściwie retorycz-
nie wypowiedziane - pytanie, ale znając siebie, 
zaskoczony i nie zawsze błyskotliwy w odpo-
wiednim momencie, z pewnością wybąkałem 
coś nieporadnie. Dzisiaj, może również niezbyt 
błyskotliwie, mogę odpowiedzieć: – Tak, Gep-
pert to dobry malarz i na to mogę dać ci moje 
słowo honoru.

Oczywiście, jak prawie każdy, namalował 
i niezłe knoty – szczególnie te z lat pięćdzie-
siątych. Nie muszę chyba jednak przypominać, 
jakie były to czasy, że urodził się jeszcze w dzie-
więtnastym wieku i z jakiego środowiska się 
wywodził. Nie było więc mu łatwo pozostać 
wówczas w swoim świecie, a Podaj cegłę ma-
lować nie chciał. Wyobrażam sobie jak musiał 
się męczyć i jakie rozterki przeżywał, poza nor-
malnymi wątpliwościami, których doświadcza 
każdy artysta, traktujący swoją pracę poważnie 
i ze znajomością rzeczy. Sztuka była jego pa-
sją i sposobem na życie – nawet w listach mi-
łosnych poruszał ten temat. Pamiętam jednak 
jego wystawę z drugiej połowy lat sześćdzie-
siątych, która zachwycała świeżością i nowo-
czesnością spojrzenia na tę samą tematykę, 
której przez całe życie był wierny. Profesor Pę-

10. KONKurs gepperta
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kalski, podczas dyskusji na temat tej wystawy, 
powiedział: „Geppert to młody malarz”. 

 W latach siedemdziesiątych – podczas 
wywiadu – jeden z wrocławskich pisarzy za-
pytał mnie: „Czym dla ciebie jest malarstwo?”. 
Bez namysłu odpowiedziałem: „Moim życiem”. 
Wiem, kabotyństwo do kwadratu, którego do 
dzisiaj się wstydzę - tylko, że… to prawda. Nie 
wyobrażam sobie życia bez malarstwa (nieko-
niecznie własnego), literatury, muzyki i filmu 
– z tym, że film łączy w sobie trzy pierwsze ele-
menty i pozwala przeżyć kilkuset ludziom rów-
nocześnie ten sam sen. 

Snem natomiast nie była wystawa 10. KON-
KURSU GEPPERTA – CO ROBI MALARZ? w Gale-
rii Sztuki Współczesnej we Wrocławiu. To nie 
był sen, to smutna rzeczywistość, którą nie-
wiele osób chciało przeżyć – nie licząc oczywi-
ście organizatorów i uczestników. Malarstwa, 
jak zwykle, niewiele tam było, jednak do wyko-
nawców tych dzieł nie mam żadnej pretensji, 
w końcu: „Śpiewać każdy może…”. Mam nato-
miast pretensję do organizatorów i wykrzyknik 
- w tytule - właśnie ich dotyczy. 

Cel konkursu próbują wyjaśnić organizato-
rzy we wstępie katalogu: „…odbywa się pod ha-
słem CO ROBI MALARZ. Tytułowe pytanie można 
rozwijać na wiele sposobów: czym zajmują się 
malarze najmłodszego pokolenia (i czy na pewno 
malowaniem)? I dalej: co leży w dziedzinie ich za-
interesowań, fascynacji? ”. Wszystko pięknie, ład-
nie – jak mawiał mój tata – ale do rzeczy mój 
synu. Otóż za moich czasów w uczelni „chodzi-
ło” takie powiedzonko: „Nie ma to jak malarzom, 
nic nie robią tylko łażą”, które sami zresztą wy-
myśliliśmy. W tym wypadku nie powinno intere-
sować nikogo, co robi malarz, tylko jak maluje, 
przy zupełnej dowolności pojmowania tego 
pojęcia. Co do konkursu – jak można wrzucić do 
jednego worka kilka przedmiotów, każdy z in-
nej parafii i kazać wybierać, który lepszy?

Przykładowo: stawiam piękne zdjęcie, obok 
wspaniały obraz i puszczam interesujący film. 
Oceniajcie proszę, co jest lepsze – nie, co woli-
cie oglądać, tylko co jest lepsze. No przecież to 
nonsens i powinno być oczywistym dla każde-
go, że tego nie można porównywać, pomimo 
iż we wszystkich trzech przypadkach występu-
je obraz. To przecież nie konkurs na „Mam ta-
lent”. Nawet na olimpiadzie (sportowej), poeta 
nie startuje w tej samej konkurencji, co kulo-
miot, a ten nie konkuruje z pływakami.

A teraz o eksponatach, artystach i eksper-
tach ich prezentujących. Już od dawna na samo 
słowo „ekspert” zaczyna mi się jeżyć sierść na 
grzbiecie. Każdy bełkot jest dla większości 
z nich filozoficzną rozprawą, a każdy gryzmoł 
uduchowionym przeżyciem i mistrzowską 
techniką. Przesadzam? Nie wierzycie? No to 
posłuchajcie. Pan ekspert Wojciech Kozłowski 
tak pisze o „malarstwie” swojego pupila: „Ma-
larstwo Tymka Borowskiego to popis erudycyjnej 
wiedzy(…). Jest jednocześnie przepełnione ra-
dością i poczuciem pewności co do wybrania go 
jako środka wyrazu.(…) Jest to twórczość, która 
sprawia przyjemność tak estetyczną, jak intelek-
tualną, w której tak samo liczy się świadomość, 
jak umiejętności manualne widoczne od razu.”. 
Jeśli wyobrażacie sobie erudycję i umiejętno-
ści manualne jako coś w rodzaju zapisków Le-
onarda da Vinci czy Brunona Schulza wraz z ich 
rysunkami, to oczywiście w „malarstwie” Tym-
ka Borowskiego nic podobnego nie odnajdzie-
cie. Nie łudźcie się, nic takiego nie ma! Nie ma 
przede wszystkim żadnego malarstwa. Jest na-
tomiast coś w rodzaju grafiki reklamowej w for-
mie dawno już wyeksploatowanej, nieciekawej, 
bez pomysłu i nudnej. Mamy również kilka ko-
laży ze zdjęć różnych przedmiotów i kilkunastu 
tekstów (oczywiście po angielsku) w ramkach 
połączonych gdzieniegdzie strzałkami. To chy-
ba te prace zachwyciły pana eksperta, w któ-
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rych odkrył: „mistrzostwo manualne widoczne 
od razu” i „popis erudycyjnej wiedzy”. Zapew-
niam obu panów, że tego rodzaju prace (tyl-
ko dużo ciekawsze graficznie) potrafi dzisiaj 
w parę minut zrobić prawie każde dziecko wraz 
z podobnym bagażem intelektualnym. A kom-
puterowo przerobione zdjęcia, umieszczone 
w katalogu… Na litość Boską, skąd panowie 
spadli, przecież takich zdjęć jest pełno w opa-
słych albumach w każdej najmniejszej agentu-
rze reklamowej w Niemczech, a podejrzewam, 
że już i w Polsce – ja sam mam takich kilka. 

Inne dzieło. Kilka ekranów: na jednym 
dziewczę w kusej koszulinie w pozycji „ro-
bię siusiu”, je z miseczki rodzynki (chyba ro-
dzynki), a odbicie lustrzane dziewczęcia robi 
to samo. Ekran drugi: dziewczyna leży na zie-
mi w tej samej koszulinie i wolno, wolno ob-
raca się na bok – podobnie jak w poprzedniej 
odsłonie – lustrzane odbicie robi to samo. 
Nuda, nuda i jeszcze raz nuda. A jak tłumaczy 
to zjawisko pani ekspert Bogna Burska, pod-
pierając się tekstem samej autorki Katarzy-
ny Bielskiej? „Chcę patrzeć na świat z miejsca 
bezgranicznego. Ujawnić go w ruchu. Nie tylko 
tym, który przynależy pejzażowi zewnętrznemu 
czy wewnętrznemu, ale ruchowi, który powsta-
je z ich wzajemności. Dopełnia je szczególnie 
i tworzy ruchomą syntezę, wybija z iluzji styczno-
ści, która jest naszym udziałem”. Rozumiecie coś 
z tego? Nie, to bardzo dobrze. Musielibyście się 
martwić dopiero wtedy, gdybyście coś z tego 
zrozumieli. Każde słowo z osobna - rozumiem, 
ale wszystko razem do kupy… Nie będąc pew-
ny swojej roztropności, pokazałem ten tekst 
ludziom biegłym w polszczyźnie – niestety, 
nawet oni, po iluś tam uniwersytetach, też nie 
potrafili mi pomóc, ale przynajmniej wyleczy-
li mnie troszeczkę z kompleksu jołopa. Miejsce 
bezgraniczne… słyszałem o miejscu nieokre-
ślonym, nieznanym, tajemniczym, niewygod-

nym, nieodpowiednim – jest tych określeń 
tysiące, dziewczyna wybrała jednak, jak przy-
stało na prawdziwą artystkę, niekonwencjo-
nalnie – miejsce, którego nie ma. Dalszej części 
tekstu nie podejmuję się tłumaczyć, najważ-
niejsze przecież jest to, że obie panie rozumie-
ją się doskonale. 

Pamiętam, kiedy przed dyplomem, jeden 
z profesorów poradził nam dość brutalnie: – 
Nie filozofujcie (bo na razie, to nie na wasze gło-
wy), nie piszcie bzdur, piszcie prosto, do rzeczy 
i w powiązaniu z tym, co robicie. Zdaje się, że 
koleżanka Burska nie miała takiego profesora. 

I wreszcie „boska” Izabela Chamczyk. Praca 
manualna – duuuuża sprawa, tylko jak zwykle 
popłuczyny, wykonane byle jak i z byle czego. 
Pan ekspert Piotr Stasiowski w katalogu przypo-
mina inne kreacje artystki, w których jej nagość 
to jeden z elementów jej działań. Zdjęcia w ka-
talogu też to dokumentują. Chciałbym przy tej 
okazji przypomnieć podobne prezentacje, aby 
nie małpować niepotrzebnie czegoś, co robio-
no już ponad pięćdziesiąt lat temu. Wszelkie-
go rodzaju „rozbieranki”, łącznie z tarzaniem się 
w farbie i odciskaniem na płótnie różnych czę-
ści ciała (również męskich) – były. Rzucanie wy-
dmuszkami jajek wypełnionych farbą – było. 
Strzelanie z dubeltówki nabitej farbą i bez far-
by – też było (zaznaczam, strzelanie farbą ze 
sztucera, to już plagiat), układanie martwej na-
tury z warzyw i owoców morza na ciele pięk-
nej dziewczyny – było (na ciele brzydkiej, to 
plagiat), kopulowanie – było. Niedawno w Ko-
penhadze wymyślono nawet Cipkomat, którym 
panie mogą sobie fotografować wiadomą część 
ciała, a więc i w tym nie będziemy już pierwsi. 
Przy okazji takich akcji zastanawia mnie zawsze 
jedno, czy te „ rozbieranki” dzisiaj (w tamtych 
czasach miały jakieś uzasadnienie), są po to, aby 
odwrócić uwagę od płótna, czy płótno jest po 
to, aby usprawiedliwić ekshibicjonizm? 

10. KONKurs gepperta
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Podobnych „dzieł” jak wyżej opisane, na 
wystawie było sporo.

Salvadore Dali gdy dowiedział się, że ma 
raka skwitował słowami: biedny rak. Ja, ocenia-
jąc wystawę w całości, mogę tylko powiedzieć: 
biedna sztuka. 

Byłbym nieuczciwy twierdząc, że nic mi się 
nie podobało. Owszem, podobała mi się ani-
macja Pauliny Sadowskiej Wonder Wonder Land 
. Ja nazwałbym ją Ogród poety, ale skoro mamy 
Pietruszka-Shop, to dlaczego nie Wonder Won-
der Land. Obrazy olejne tej artystki na pewno 
spodobają mi się w przyszłości. Podobały mi 
się również (przypominające Hockneyowskie) 
obrazy Katarzyny Szeszyckiej i – przechodząc 
późnym wieczorem obok galerii – obrazy z cy-
klu boys Marcina Zawickiego. Całe w półmro-
ku, oświetlone tylko światłem ulicy, naprawdę 
przyciągały wzrok. Najprawdopodobniej trze-
ba je oglądać tylko tak wyeksponowane. 

Oczywiście nie odważyłbym się oceniać 
jedną miarą animacji Pauliny Sadowskiej i ob-
razów Katarzyny Szaszyckiej. Przecież to dwie 
różne dyscypliny. Nie chcę dawać rad co do re-
gulaminu, ale przynajmniej warto by zastano-
wić się nad tym, czy nie podzielić przyznawanie 
nagród na zasadzie: jedne za malarstwo, dru-
gie dla „reszty świata”. 

PS. Mając pretensję do organizatorów, 
może jeszcze większą mam do jury. Jury, gdy-
by miało trochę szacunku do siebie, sztuki i in-
stytucji, którą reprezentują, a w końcu trochę 
zwykłej uczciwości, powinno powiedzieć nie! 
Tak nie można oceniać i albo zrezygnować, 
albo samemu zaproponować inne kryteria. 

Uważam, że warto tu dodać jeszcze jed-
no zdanie: nawet z tych prac można było wy-
brać do pierwszej nagrody względnie dobrą, 
ale oczywiście w myśl zasady czym gorzej tym 
lepiej, jury wybrało najgorszą. 

Zbigniew Kobylański

Paulina Sadowska, Wonder Wonder Land
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W STYCZNIU 2011 
– Galeria Szkła i Ceramiki, BWA, Wro-
cław
Grażyna Płocica – „Na początku było Na-
czynie”
– Salonik Czterech Muz, Oborniki Śl.
Waldemar Duda – malarstwo
– Galeria BB, Kraków
Anna Malicka-Zamorska – rzeźba 

W LUTYM
– Galeria „Pod Plafonem”, Wrocław
Maria Gostylla-Pachucka – tkanina arty-
styczna
- Centrum Sztuki „Impart”, Wrocław
Witold Liszkowski - „Multistruktury - sztu-
ka osobista”

W MARCU
– Obornicki Ośrodek Kultury
Tadeusz Świniarski – „Pomiędzy figuracją 
a abstrakcją”
– Galeria Sztuki Współczesnej, Ostrów 
Wlkp.
Zbigniew Paluszak – Requiem dla drzewa”
– Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
Beata Stankiewicz-Szczerbik – „of-Glass”
– BOK, Międzynarodowe Centrum Ce-
ramiki, Bolesławiec
Michał Staszczak – „Nadpisane”
– Galeria „Za szybą”, ASP, Wrocław
Tomasz Niedziółka – „Fragmenty”

W KWIETNIU
– Muzeum ASP, Wrocław
Michał Staszczak – „Nieskończone”, rzeźba

W MAJU
– Książnica Pomorska, Szczecin
Maria Gostylla-Pachucka – tkaniny i akwarele

WystaWy iNdyWiduaLNe 
człONKÓW zpap

– Galeria „Zamek”, Centrum Kultury 
„Zamek”, Wrocław
Lucyna Letki – malarstwo
– Muzeum Architektury, Wrocław
Jerzy Wołoszynowicz – „Nieistniejące Mu-
zeum Wyobraźni”

W CZERWCU
– Muzeum Miejskie, Stary Ratusz, Wro-
cław
Zbigniew Paluszak – Requiem dla drze-
wa”
– Art Cafe Kalambur, Wrocław
Krzysztof Truss – „Robótki ręczne + plakat 
drukowany”
– Muzeum Narodowe, Wrocław
Zdzisław Jurkiewicz
– Galeria Klubu Śląskiego Okręgu Woj-
skowego, Wrocław
Danuta Pałka-Szyszka – malarstwo

W LIPCU
– Muzeum Miejskie, Arsenał, Wrocław
Witold Liszkowski – „Pinku eiga”

W SIERPNIU
 – Muzeum Miejskie, Stary Ratusz, Wro-
cław
Andrzej Dudek-Dürer – Meta Przemiana I

WE WRZEŚNIU
– Art Hotel, Wrocław
Renata Micherda–Jarodzka
– Biuro Wystaw Artystycznych, Jelenia 
Góra
Izabela Chamczyk – „Nieskończoność”, 
performance, malarstwo
– Centrum Sztuki „Impart”, Wrocław
Andrzej Dudek-Dürer – „Przekraczanie”, 
performance
– Przestrzeń publiczna miasta Jastrzę-
bia Zdroju
Maciej Kasperski – Pokaz kolekcji cerami-
ki noszonej
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Zarząd Okręgu 
ze smutkiem zawiadamia,
że zmarli nasi Koledzy

ROMAN KOWALIK
MARIAN PęKOSZ
ALICJA STOKSIK
EDWARD ZIELONKA
WŁADYSŁAW ŻEMOJTEL

– Galeria „Pod Plafonem”, Wrocław
Barbara Łukaszewicz – „Krajobraz i archi-
tektura”, akwarela
– Galeria Szkła i Ceramiki, BWA, Wro-
cław
Beata Stankiewicz-Szczerbik – „off–Glass”
– Ognisko Kultury Plastycznej, Wrocław
Zbigniew Mil – malarstwo
– Galeria Miejska, Wrocław
Elżbieta Terlikowska – „Wczorajszy wie-
czór...”
– Muzeum Ślężańskie, Sobótka
Grażyna Deryng, Anna Zamorska – „Noc 
księżycowa 5”
– Galeria Gardzienice, Lublin
Nyogen Nowak, Ewa Hadydoń – malar-
stwo 

W PAŹDZIERNIKU
– Galeria „Panaceum”, Opole
Eulalia Złotnicka – malarstwo, rysunek, 
grafika
– Galeria „Pod Plafonem”, Wrocław
Jerzy Głuszek – „Ilustracje i satyra liryczna”
– Galeria OKiS, Wrocław
Piotr Błażejewski
– Dom Kultury, Środa Śląska
Danuta Kacalak, Albertyna Kacalak – „Kon-
frontacje”, malarstwo 
– Galeria Sztuki, Legnica
Grażyna Deryng, Anna Zamorska – „Noc 
księżycowa 6”
– Galeria Miejska, Wrocław
Romuald Kutera – „Teatralizacja światła”
– BOK, Międzynarodowe Centrum Ce-
ramiki, Bolesławiec
Jolanta Kasińska – „Formy czasu”, cerami-
ka unikatowa

W LISTOPADZIE
– Galeria Browar Mieszczański, Wro-
cław
Danuta Wiktoria Kacalak – „24 i pół”, ma-
larstwo

– Parafia Św. Józefa, Puszczykowo
Maria Gostylla-Pachucka – malarstwo 
i tkanina artystyczna
– Galeria ZPAP Pro Arte, Zielona Góra
Helena Zadrejko – „Artystka i Muza”, ma-
larstwo
– Glaeria „Pod Atlantami”, Wałbrzych
Maria Gostylla-Pachucka – „Groty Lascaux 
w tkaninie”
– Galeria „Pod Plafonem”, Wrocław
Edyta Purzycka – „Inne kosmosy i pomru-
ki”, malarstwo i collage
– Galeria OKiS, Wrocław
Marian Waldemar Kuczma – „Akcenty an-
tyczne”
– Klub Muzyki i Literatury, Wrocław
Wojciech Górka – „Normandzka Róża”, ry-
sunek, akwarela, akryl
– Galeria Szkła i Ceramiki, BWA, Wro-
cław
Mirosław Kociński – „Paradoksy”

W GRUDNIU
Galeria Miejska, Wrocłąw
Wojciech Kaniowski – z cyklu „Sztuka 
w Hipermarkecie”, Kalendarz autorski 2012
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W LISTOPADZIE
– Eva Damborska – „Swary papieru z włók-
nem”

Galeria M Odwach
ul. Świdnicka 38a
W MAJU
– „5 + 3 Noc Muzeów”
W PAŹDZIERNIKU
– Ula Dzwonik – „KoRELACJE”, malarstwo

Galeria „Na Solnym”
pl. Solny 11
W LUTYM
– Odpurev G. – Artysta z dalekiego kraju

WystaWy W Naszych 
galEriacH

Galeria „Domus”
ul. Jatki 7/8
W MARCU 2011
– Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki – malar-
stwo
WE WRZEŚNIU
– Anna Specylak – ceramika
– Grzegorz Stadnik – fotografia

Galeria M Stare Jatki
ul. Jatki 9/10
W MAJU
– „3 + 5 Noc Muzeów”
W PAŹDZIERNIKU
– Janusz Tyrpak – „Time to play”, malar-
stwo

Galeria Kościelak
ul. Jatki 12/13
W CZERWCU 
– Mateusz Budzyński – „Brzydkie obrazy. 
Samotność. Strach. Rozpacz.”

Galeria Krystyny Kowalskiej
ul. Jatki 12/15
W KWIETNIU
– Oliver Schollenberger – „Archetypy ży-
wotności”, malarstwo

Galeria Tkacka NA JATKACH
ul. Jatki 19/23
W MARCU
– Beata Sobczyk – rzeźba
– Agnieszka Godszling – tkanina unikatowa
W KWIETNIU
– „Czas wzrastania” – obchody szóstej 
rocznicy śmierci Jana Pawła II
WE WRZEŚNIU
– Honorata Rębisz-Werszler – „Struktury 
przestrzenne”

Nasza prOpOzycja 
Na braKi fiNaNsOWe 

Do pana Zdzicha Kwiatkowskiego, który 
od dłuższego czasu nie opłacał rachunków za 
gaz, przyszło upomnienie w dość ostrym tonie, 
podpisane przez kierownika działu windykacji 
Zakładu Gazowniczego.

Pan Zdzichu wziął kartkę papieru, usiadł 
przy biurku i odpisał co następuje:

Szanowny Panie,
Pragnę Pana poinformować, iż raz na mie-

siąc, gdy otrzymuję rentę, zbieram wszystkie 
rachunki dotyczące opłat za mieszkanie i resz-
tę mediów. Wrzucam je do dużego dzbana, 
mieszam i losuję trzy, z którymi idę na pocztę 
i opłacam.

Jeżeli Pańska Instytucja pozwoli sobie 
choćby jeszcze raz przysłać do mnie list utrzy-
many w podobnym tonie, to jej faktury na rok 
zostaną wykluczone z loterii.

Z poważaniem 
Zdzisław Kwiatkowski


