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DESIGN – ANTYDESIGN
Wystawa – Konkurs
czerwiec-wrzesień 2009 

Organizacja zapowiedzianej, siódmej 
już, prezentacji dolnośląskich dyscyplin pla-
stycznych jest na finiszu!

W ogłoszonym w poprzednim informato-
rze konkursie o nazwie „Design-Antydesign” 
z cyklu Dolnośląskich Wystaw Sztuki weź-
mie udział 49 artystów z Dolnego śląska. 
Zaprezentują oni blisko 100 prac na dużej 
wystawie pokonkursowej we wrocławskim 
Muzeum Architektury.

Wernisaż zaplanowaliśmy na czwartek 
18 czerwca na godzinę 17.00. Wtedy też zo-
staną ogłoszone wyniki konkursu i rozdane 
nagrody. A jest o co walczyć! Swoje nagro-
dy fundują: prezydent Wrocławia, Marszałek 

Województwa Dolnośląskiego, rektor ASp, 
ZpAp, „iKeA”, „La Scala”, polskie radio, Za-
mek Kliczków i inni.

Już teraz zapraszamy na uroczysty werni-
saż. Dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum 
Architektury wystawa w pomieszczeniach 
Muzeum przy ul. Bernardyńskiej 5 będzie 
czynna do 20 września br!

plakat do konkursu zaprojektował nasz 
kolega eugeniusz Smoliński. Katalog, któ-
ry będzie mu towarzyszył, tradycyjnie trzy-
języczny i na należycie wysokim poziomie 
edytorskim, przygotowuje nasz stały i spraw-
dzony zespół autorski i wydawniczy.

Komisarzem siódmej edycji konkursu jest 
pracownik ASp, nasz kolega Maciej Kasperski. 
prace oceni jury, w skład którego wejdą wy-
łącznie projektanci spoza Dolnego śląska.

Jeśli nie dotrze do kogoś nasze zapro-
szenie, to zapamiętajcie sobie datę wernisa-
żu: czwartek 18 czerwca 2009, godz. 17.00.

Piotr Wieczorek



Dzięki staraniom i decyzjom Gminy Wro-
cław, w ramach programu rewaloryzacji 
Starówki Wrocławskiej, zostały przeprowa-
dzone bardzo dla nas ważne prace remon-
towe. Ważne, gdyż zakrojony na gruntowną 
rewaloryzację i remont program uwzględ-
nił także remont związkowych kamieniczek 
– Jatki 1 i 2!

projekt rewaloryzacji tego unikalnego 
zespołu miejskiego Malarska-Jatki wyko-
nał inż. architekt Józef cempa, finansowała 
Gmina Wrocław, organizację prac prowa-
dził Zarząd Zasobu Komunalnego, a nad 
całością miał pieczę Urząd Konserwatora 
Miejskiego.

Mamy zatem nie tylko gruntownie odno-
wione sąsiedztwo, ale także naszą siedzibę 
i zewnętrzną stronę galerii na Jatkach. Zniknę-
ły wreszcie pamiętające poprzednie, kiepskie 
czasy kraty z okien galerii, nieszczelne okna, 
cieknące dachy i odpadające tynki. Gdy do 
tego dodamy uzupełnienia kamieniarki, izo-

lację pionową i kompletne odmalowanie ca-
łości, stwierdzić trzeba, że ten stary zespół 
architektoniczny jakby zaistniał na nowo.

26 lutego br. o godz. 17.00 zrobili-
śmy uroczystość prawie wernisażową o ty-
tule „publiczny Obywatelski poremontowy 
Odbiór Wizualny”. Oczywiście odbiór Ja-
tek i Malarskiej. Na uroczystość ogłoszoną 
w prasie przybyło mnóstwo obywateli Mia-
sta Wrocław, łącznie z panem prezydentem 
rafałem Dutkiewiczem, Wiceprezydentem 
Adamem Grehlem, przewodniczącym rady 
Miasta Jackiem Ossowskim, panią Konser-
wator Zabytków, projektantem, nadzorem 
budowlanym itp., itp. Było ciasno! Najbar-
dziej znakomitym Obywatelom Miasta i za-
służonym dla odbudowy Jatek wręczyliśmy 
specjalną NAGrODĘ „półtuszki”.

Bawiliśmy się długo i szczęśliwie, a Jat-
ki stoją i błyszczą wspaniałością starego wy-
glądu.

Piotr Wieczorek

Na Publiczny Obywatelski 
Poremontowy Odbiór Wizualny 

starych uliczek Malarskiej i Jatki 
zaprasza Związek Polskich Artystów Plastyków 

Remonty skończone!                              w dniu 26 lutego 2009 o godz. 17.00
Czas, byśmy od nowa zobaczyli piękny fragment wrocławskiego Starego Miasta.

 W programie: 
specjalna poczta ze stemplem Jedynego Dnia Obiegu, atrakcje ław galeryjnych, 

spotkania niedowiarków i tych, którym w naszym mieście dobrze.
Jeszcze dni są krótkie, ale wieczory mogą być długie!

Gdybyś zechciał przynieść coś od siebie, 
to chętnie wystawimy w Galerii Rzeczy 

Przyniesionych!
koniec XIX w.

2009 

mgr inż. arch. Józef Cempa – projekt odbudowy
art. plast. Tomasz Broda – grafi ka na znaczku

art. plast. Jacek Ćwikła – projekt grafi czny

Gmina Wrocław

Renovatum A.D. 2009

re
al

pr
oj
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t

STARE JATKI – JAK NOWE
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NAGRODA ROKu

Wrocław 2008

Adam Abel

NAGRODĘ ROKU
ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO

ZA WYSTAWĘ „INWERSjE” 
EKSPONOWANĄ 
W GALERII SZKŁA I CERAmIKI BWA 
WE WROCŁAWIU W PAźDZIERNIKU 2008

otrzymuje

istotnym pytaniem dla mnie stało się czy 
medium jakim jest ceramika może zareje-
strować to co ruchome i zmienne. W jakim 
stopniu i za pomocą jakich środków jestem 
w stanie ożywiać przedmioty, odkrywać ich 
wewnętrzne życie. 

Obiekt w swojej istocie stał się dla mnie 
pozorną „stop klatką” rozsadzaną wewnętrz-
nym napięciem, dążącym do ujawnienia 
kolejnej fazy przeobrażeń. choć potencjał za-
mknięty w formie pozostawia odbiorcy szero-
ki margines interpretacji to wizja przedmiotów 
uwolnionych od skorupy trwania i sił grawita-
cji zawsze była dla mnie pociągająca.

pracując w materii ceramicznej w swo-
ich działaniach postanowiłem wykorzystać 
doświadczenia związane z animacją. Moje 
wczesne formalne eksperymenty dotyczyły 
ożywiania własnych szkiców i projektów kom-
pozycji przestrzennych, zmierzały do wpro-
wadzenia ruchu w tradycyjne dwuwymiarowe 
kompozycje. Doświadczenia te przeniosłem 
w obręb tworzywa ceramicznego. Wykorzy-
stując technikę tradycyjnej animacji poklat-
kowej stworzyłem film VitriOL, w którym 
plastyczne formy i ich materia ulegają prze-

obrażeniom. to dodatkowe medium umoż-
liwiło mi wykreowanie nowych procesów 
tworzenia i wkroczenie na obszar, w którym 
zaciera się granica pomiędzy realnym obiek-
tem rzeźbiarskim a jego ożywionym substytu-
tem a co najważniejsze udostępnia widzowi 
nowe rejony świadomości twórcy.

Zdając sobie sprawę, że obiekt wpląta-
ny jest w grę wzajemnych relacji pomiędzy 
nim samym a otoczeniem, tworzę dla niego 
wyjątkową sytuację w przestrzeni wirtualnej 
animowanego obrazu . 

chcąc uwolnić przedmiot od roli eks-
ponatu i nadać mu energię z zewnątrz, 
wprowadziłem postać tzw. „nosiciela”, utrzy-
mującego obiekt w stanie zawieszenia. 
W tym zestawie twórca, bądź „nosiciel” od-
daje cechy własne noszonej rzeźbie , kreując 
wyjątkową kompozycję opartą na wzajem-
nych relacjach postaci i obiektu.

rozważając idee swoistej wolności for-
my, zakładam sytuację, w której przestrzeń 
zostaje pozbawiona sił grawitacji, dzięki 
czemu forma jest dostępna ze wszystkich kie-
runków, jest w pełni trójwymiarowa nie po-
siada określonej podstawy a jej układ jest 
dowolny i w pełni odwracalny. rezultat ta-
kiego sposobu myślenia o przedmiocie jest 
obecny w cyklu prac Mimikra oraz inwersje. 
Dla nich naturalnym stanem istnienia mo-
głoby być lewitowanie w wodach płodowych 
kosmosu, unoszenie się w próżni wirowa-
nie wokół własnych centrów. Zniewolone siłą 
ciążenia oczekują na odwrócenie wektorów 
sił i ustalenie nowej równowagi w otaczają-
cej ich przestrzeni. 

W świadomości odbiorcy realne obiek-
ty ceramiczne sprawiające wrażenie ru-
chu i nieustannej przemiany, przenikają się 
z ich animowanym obrazem stwarzając spe-
cyficzny kontekst dla ich odbioru. Drzemią-

inwersJe
Wokół nas dokonują się procesy trans-

formacji, wszystko podlega ciągłym zmia-
nom niejednokrotnie wykraczającym poza 
naszą percepcję. świat jest w nieustannym 
ruchu, to co pozornie wydaje się martwe ule-
ga przekształceniom zarówno głęboko na 
poziomie mikroświatów materii jak i w ze-
wnętrznych strukturach. to pulsujące życie 
fascynuje a świadomość, iż mimo względnej 
statyczności nasz świat dryfuje gdzieś w nie-
skończoności kosmosu, pobudza do refleksji. 
Bodźce płynące z zewnątrz wręcz zachęcają 
do utrwalania ulotnych procesów przeobra-
żeń, faz przejściowych pomiędzy różnymi 
stanami materii. Fenomen mimikry, procesy 
mutacji czy modelowanie rzeczywistości po-
przez manipulacje genami to zjawiska budu-
jące rdzeń moich prac.

ca w nich siła unosi je ponad powierzchnię 
„uwalniając” od sił grawitacji. te niewielkie 
części planety powstałe z pierwotnej materii, 
niczym bańki powietrza odrywają się od jej 
skorupy w rytmicznych splotach wewnętrz-
nych mutacji.

Wyrwane z surowej ziemi stają się jej za-
przeczeniem. poprzez kolor, pulsujący rytm, 
uruchamiają procesy organicznych zmian 
dążących do przybrania nowej postaci. 

Zamrożone w fazie przejścia pozostawia-
ją widza w stanie niepewności i zawieszenia 
oczekując na impuls, który doprowadzi pro-
ces transformacji do finału.

Adam Abel

Adam Abel, Setaur 01
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Dyrekcja  Wrocław, dnia 12.03.2009 r.
Bolesławieckiego Ośrodka Kultury
pl. piłsudskiego 1
59-700 BOLeSŁAWiec

W związku z podjętą przez Urząd Miasta Bolesławca i dyrekcję Bolesławieckiego Ośrodka 
Kultury inicjatywą, która została przedstawiona na spotkaniu w dniu 9 marca br. w Zarządzie 
Związku polskich Artystów plastyków we Wrocławiu, w obecności kierownictwa Katedry cera-
miki Akademii Sztuk pięknych i zainteresowanych artystów ceramików, Zarząd Okręgu ZpAp, 
po przeanalizowaniu rezultatów tego spotkania, podjął decyzję o zmianie swojego wcześniej-
szego stanowiska i przystaje na podjęcie przerwanej w roku ubiegłym współpracy przy dal-
szej współorganizacji bolesławieckich plenerów ceramicznych.

inicjatywę BOK powitaliśmy z satysfakcją i radością, widząc we wznowieniu współpracy 
jedynie korzyści, tak dla samej idei i tradycji plenerów Bolesławieckich, jak i sztuki ceramicz-
nej naszego regionu. Wierzymy, że zostały usunięte przeszkody, które leżały u podstaw na-
szej ubiegłorocznej decyzji (przedstawionej w piśmie z dnia 5 maja 2008) i gotowi jesteśmy 
rozpocząć nową współpracę.

W naszym rozumieniu bolesławieckie plenery ceramiczno-rzeźbiarskie są niezbywalną 
imprezą Miasta Bolesławiec, a nasz w nich udział winien dotyczyć głównie zabezpieczenia 
poziomu artystycznego plenerów.

Z racji oczywistej obecności ZpAp w środowisku dolnośląskich twórców, a także ścisłe-
go przełożenia na artystów ceramików związanych z Katedrą ceramiki ASp, mam pewność, 
że przyszłe rezultaty artystyczne będą miały należyty poziom; że artyści, którzy tam przyjadą, 
będą nadal tworzyć niepowtarzalne dzieła sztuki ceramicznej.

Obecni na spotkaniu w dniu 9.03.2009 r. w siedzibie Zarządu Okręgu ZpAp we Wrocławiu:
ze strony Bolesławca:

– Jacek Dudyński – Główny Specjalista ds. Kultury i Sportu Urzędu Miasta Bolesławca;
– iwona Bojko – pełniąca obowiązki dyrektora BOK;
– ewa Lijewska – przyszły dyrektor BOK

ze strony ZpAp:
Artyści ceramicy:
– prof. Krystyna cybińska, ASp Wrocław, były komisarz pleneru w Bolesławcu;
– prof. Krzysztof rozpondek – Kierownik Katedry ceramiki ASp;
– dr Maciej Kasperski – Katedra ceramiki ASp;
– Bronisław Wolanin – artysta ceramik, projektant, Bolesławiec
– Kacper Kuźnicki – artysta ceramik, były komisarz pleneru w Bolesławcu;
– piotr Wieczorek – prezes Okręgu Wrocławskiego Związku polskich Artystów plastyków.
 
     Za Zarząd Okręgu ZpAp

Piotr Wieczorek

POROZuMIENIE
w sprawie współpracy artystycznej w organizacji 

Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu 

W dniu 16 kwietnia 2009 roku w Bolesławcu, pomiędzy:
Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury, z siedzibą: 59-700 Bolesławiec, pl. M. J. piłsudskiego 1c, 
Nip 612-100-10-42, zwanym dalej „Ośrodkiem”, reprezentowaną przez:

1. Dyrektora Ośrodka - ewę Lijewską,
a:

Okręgiem Wrocławskim Związku Artystów plastyków, z siedzibą w: 50-111 Wrocław, ul. Jatki 1/2, 
Nip 897-169-46-53, reGON: 932911059, zwanym dalej „Związkiem”,
reprezentowanym przez:

1. prezesa Związku - piotra Wieczorka, 
zwanymi łącznie w dalszej części niniejszego porozumienia „Stronami”,
zawarte zostało porozumienie, do którego na podstawie art. 1 i 2 pkt. 13 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) nie stosuje się usta-
wy o zamówieniach publicznych, o następującej treści:

§1.
Niniejszym porozumieniem, zwanym dalej „Porozumieniem”, Strony określają zasady 
opieki artystycznej w organizacji Międzynarodowych plenerów ceramiczno-Artystycznych 
w Bolesławcu, które odbywają się co roku w sierpniu, od 45 lat w Bolesławcu, zwanych da-
lej „Plenerami”.

§2.
Ośrodek wspomagany przez Gminę Miejską Bolesławiec, dla właściwej organizacji plenerów:
1.  zabezpieczy niezbędne środki finansowe, w tym w części od sponsorów i urzędów;
2.  pozyska miejsca dla artystów w zakładach ceramicznych;
3.  zadba o stworzenie jak najlepszych warunków pracy uczestników plenerów;
4.  zapewni pełną logistykę organizacji pobytu artystów w Bolesławcu w czasie plenerów;
5.  zorganizuje wystawy poplenerowe: jedną w Bolesławcu (w grudniu 2009 r.) oraz kolejne 

w polsce i poza granicami Kraju;
6.  zabezpieczy promocję plenerów poprzez przygotowanie: plakatów, zaproszeń, katalo-

gów, strony internetowej, informacji w mieście Bolesławcu, prasie i środkach masowego 
przekazu;

7.  zorganizuje imprezy towarzyszące, w tym: ceremonię otwarcia i zakończenia plenerów, 
spotkania z władzami miasta Bolesławca;

8.  zabezpieczy opiekę medyczną i techniczną w trakcie plenerów;
9.  zapewni rezerwację zakwaterowania dla uczestników plenerów;
10.  podpisze umowę o dzieło z wyznaczonym Komisarzem Artystycznym plenerów i wypłaci 

mu należne honorarium w ustalonym w tej umowie terminie.

BOleSławieC
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§3.
Związek zobowiązany jest do:

1.  sprawowania patronatu artystycznego nad plenerami i Działaniami plenerowymi;
2.  wskazania osoby pełniącej funkcję Komisarza Artystycznego plenerów;
3.  ustalenia, w porozumieniu z Ośrodkiem, listy uczestników plenerów;
4.  pomocy w organizacji wystaw poplenerowych na terenie miasta Wrocław;
5.  podejmowania wszelkich decyzji artystycznych dotyczących przyszłych ekspozycji pople-

nerowych, a także doboru prac powstałych na plenerach;
6.  rozpropagowanie plenerów w ramach własnych możliwości.

§4.
Każda ze Stron pokrywa we własnym zakresie wszelkie poniesione przez nią koszty w związ-
ku z przygotowaniem i zawarciem porozumienia.

§5.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do porozumienia mogą być wprowadzane w formie aneksów 
sporządzonych na piśmie pod rygorem nieważności.

§6.
Spory wynikłe ze stosowania porozumienia będą rozstrzygane w drodze polubownej a na-
stępnie przed sądem powszechnym właściwym miejscowo według siedziby Ośrodka.

§7.
prawem właściwym dla porozumienia jest prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych po-
rozumieniem, a związanych z przedmiotem porozumienia, mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego.

§8.
porozumienie obowiązuje od dnia jego podpisania do dnia zakończenia rozliczeń plenerów.

§9.
porozumienie sporządzono w polskiej wersji językowej w pięciu jednobrzmiących egzempla-
rzach, z których po dwa egzemplarze otrzymują Ośrodek i Związek, zaś jeden egzemplarz 
otrzymuje Urząd Miasta Bolesławiec.

PORADY PRAWNE
Dla CZłONKÓw ZwiĄZKU

radca prawny p. Krzysztof Żmudziński w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 
14.00-15.00 będzie udzielał bezpłatnie porad prawnych członkom ZpAp.
Dla artystów spoza Związku porady płatne.

Bez długich wstępów 
i wykrętów muszę z przy-

krością stwierdzić, że znowu spóźniłem się 
ze swoją australijską korespondencją. przy-
rzekałem sobie i redakcji, że się poprawię 
i będę pisał przynajmniej raz w roku, ale 
czas – szczególnie w moim podeszlym wieku 
– tak szybko leci, że od mojego ostatniego 
„donosu” upłynęły już dwa lata z hakiem!

Jeżeli cokolwiek może mnie usprawiedli-
wić to tylko fakt, że w moim życiu osobistym 
zaszły poważne zmiany. Otóż, zgodnie z po-
wiedzonkiem „Do trzech razy sztuka”, oże-
niłem sie w 2007 roku, co spowodowało 
pewne – bardzo miłe zresztą – perturbacje. 
ewentualnym malkontentom od razu wyja-
śniam, że moją wybranką nie została żadna 
Australijka, Aborygenka czy inna Kangurzy-
ca tylko ciągle piękna wrocławianka. 

No, ale odbiegam od tematu, więc prze-
praszam i wracam do rzeczy. Żeby wyjaśnić 
trochę zagadkowy tytuł mojej koresponden-
cji muszę się cofnąć do roku 2006. Brałem 
wtedy udział w biennale sztuki wizualnej 
„Yorke peninsula Art exhibition”, która od-
bywa się cyklicznie w miejscowości Ardros-
san. Wystawiałem tam obraz pt. „Opowieść 

Nasz specjalny wysłannik na antypody donosi

o samotnym, zagubionym osiołku” i ku mej 
radości zostałem uhonorowany „Major pri-
ze” – główną nagrodą w kategorii „Open” 
w wysokości 2000 dolarow. ci z państwa, 
którzy byli uprzejmi odwiedzić mają wysta-
wę w „Galerii na Solnym”, w czerwcu 2007, 
mieli okazję obejrzeć ten obraz. 

W 2006 roku nie mogłem być na wer-
nisażu, więc postanowilem wybrać się tam 
w roku 2008, powodowany ciekawością 
obejrzenia swoich prac (tym razem byly tam 
cztery obrazy), w konfrontacji z innymi dzie-
łami. chciałem się także przekonać jak też 
wygląda organizacja takiej wystawy „na pro-
wincji”. Ardrossan jest niedużą, liczącą około 
jedenastu tysięcy mieszkańców, miejscowo-
ścią. Leży na wschodnim wybrzeżu półwyspu 
Yorke, nad zatoką południowego Oceanu 
indyjskiego – St. Vincent i niczym spejalnym 
się nie wyróżnia. Z Adelajdy, gdzie miesz-
kam, do Ardrossan jest okolo 150 km. Na 
warunki australijskie to jest naprawde blisko. 
„rzut beretem”. Dla porównania dodam tyl-
ko, że z Adelajdy do Melbourne jest ok. 900 
km, do Sydney ok. 1400, a do perth ponad 
2700! Wybrałem się do Ardrossan autem, 
z dwójką znajomych, którzy też brali udział 
w wystawie, na „Opening Night” – wernisaż, 
który zaplanowano na 19 marca o godzi-
nie ósmej wieczorem. trafiliśmy tego dnia 
na pogodę iście wycieczkową. Było słonecz-
nie i w miarę ciepło ( w Australii to już po-
czątek jesieni ) więc postanowiliśmy wyruszyć 
już przed południem, żeby poszwendać się 
trochę po półwyspie i pod wieczór wylądo-
waliśmy w Ardrossan. Do otwarcia pozosta-
ło trochę czasu więc wykorzystaliśmy to na 
zwiedzanie miejscowości, która sprawiała 
wrażenie nie zamieszkałej. podczas spaceru 

NiePROwiNCJONalNa PROwiNCJa
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nie spotkaliśmy nawet przysłowiowej „żywej 
duszy” a mijające nas samochody można 
było zliczyć na palcach jednej ręki. prawdę 
mówiąc ogarnęły mnie wtedy wątpliwości co 
do sensu brania udziału w wystawie orga-
nizowanej w takiej „pipidówce”. Nie wiem 
jak moi znajomi, ale ja nie spodziewałem 
się specjalnych rewelacji. ileż obrazów mo-
gli zgromadzić organizatorzy? ilu ludzi może 
przyjść na otwarcie w takiej mieścinie? Za-
cząłem podejrzewać, że dwa lata temu przy-
znano mi „Major prize” tylko dlatego, ze nie 
było w czym wybierać.

Jednak już przy wejściu czekała nas miła 
niespodzianka. W głębi widać było spory 
tłum zwiedzających a z katalogu, kupionego 
za symboliczną „gold coin” (1 lub 2 dolary) 
wynikało, że wystawa zawiera 594 ekspona-
ty! tak, tak, moi mili czytelnicy, to nie po-
myłka, pięćset dziewiędziesiąt cztery! Mam 
trochę doświadczenia w australijskim wysta-
wiennictwie i, proszę mi wierzyć, to jest na-
prawdę dużo. Wystawy w prestiżowym royal 
South Australian Society of Arts, do którego 
– wraz z gronem kilku innych artystek i ar-

tystów polskich – mam zaszczyt należeć, 
gromadzą zazwyczaj około 80-100 prac 
i rzadko przekraczają tę liczbę. 

Jako się rzekło byliśmy mile zaskocze-
ni ogromem tej „prowincjonalnej” ekspo-
zycji. Okazało się, że niewielki Ardrossan 
może w niektórych dokonaniach prześci-
gnąć wielkomiejską Adelajdę. co prawda 
na corocznych „the Freemasons Art exhibi-
tion” udawało się czasem zgromadzić oko-
ło 400 prac, ale adelajdzka loża masońska 
dysponuje na pewno większymi pieniędzmi 
oraz okazałym budynkiem w centrum mia-
sta. No, i to było „tylko” 400 a nie prawie 
600 eksponatów. poza tym, nie w samej ilo-
ści prac leży istota sprawy. Zacznijmy od 
organizacji, która była naprawde mocną 
stroną „Yorke peninsula Art exhibition”. Ar-
tyści z Adelajdy nie musieli wysyłać ani za-
wozić prac na wystawę, co często zniechęca 
wielu z nas do wzięcia udziału w imprezach 
poza Adelajdą. Dostarczyliśmy, jak co roku, 
obrazy do tutejszej firmy transportowej, 
a po wystawie mogliśmy je tam odebrać bez 
żadnych opłat. Mieliśmy też następną, bar-
dzo miłą dla autorów prac niespodziankę. 
tłumnie zgromadzona publiczność, po ofi-
cjalnym otwarciu wystawy i ogłoszeniu de-
cyzji jury w sprawie przynanych nagród, po 
prostu rzuciła się do kupowania obrazów. 
to był naprawdę budujący i nie często spo-
tykany widok. panie z recepcji ledwie nadą-
żały z wypisywaniem kwitów, a potencjalni 
nabywcy stali grzecznie w kolejce. W kolej-
ce po sztukę! Niebywałe! Okazało sie póź-
niej, że kupowano nie tylko na otwarciu, ale 
także w czasie trwania ekspozycji i miałem 
na to namacalny dowód. Kiedy odbierałem 
swoje prace po zakończeniu wystawy oka-
zało się, że dwie zostały sprzedane. Jakże 
miło mieć świadomość, że komuś podoba 

się to co robimy i gotów jest za to zapłacić. 
Niech żyje prowincja!

po wystawie okazało się, że wpływy ze 
sprzedaży wyniosły prawie 50 tysięcy dola-
rów. przyznano 16 nagród w różnych ka-
tegoriach na łączną sumę 8000 dolarów. 
Główną nagrodę w kategorii „Open”, w wy-
sokości $2000, zdobył tom O’callaghan 
za bardzo ciekawy obraz pt. „Fertile pla-
ins”. Jak można zauważyć na zamieszczo-
nej w katalogu 2008 tabeli nagrodzonych, 
tom O’callaghan otrzymał też „Major prize” 
w roku 1999 i 2002. Dobry jest!

to jeszcze nie wszystko za co należy się 
organizatorom plus. W jednej z sal zorga-
nizowano wystawę prac dzieci z okolicz-
nych szkół. pobliczność mogła głosować na 
najlepszą pracę, które zostały nagrodzone. 
Były też nagrody dla nauczycieli prowadzą-
cych zajęcia plastyczne. Atmosfera na werni-
sażu była naprawdę znakomita. elegancko 
i nierzadko wieczorowo ubrana publicz-
ność, w liczbie ponad dwustu osób, mogła 
sie dobrze bawić kontemplując wystawione 
dzieła, przy dyskretnym akompaniamencie 
muzyki smyczkowej, wykonywanej przez kil-
kuosobowy zespół sympatycznych nastola-
tek. Zadbano nie tylko o strawę duchową. 
częstowani byliśmy bez ograniczeń różnymi 
napojami orzeźwiającymi, winem i szampa-
nem oraz serwowanymi przez młodzież róż-
nymi smakowitymi przekąskami. „i ja tam 
byłem, miód i wino piłem” i w roku 2010 wy-
biorę się tam na pewno. Wiwat prowincja!

pozdrawiam z jesiennej Australii - jest już 
koniec marca,

Grzegorz Recydywa Adelajda Koterski
grzerski@gmail.com

Budynek, w którym mieściła się wystawa nie wyglądał zbyt 
obiecująco. Za to w środku! Ale niestety nie można było 
robić zdjęć.

Galeria BB działa w Krakowie od 
września 1997, a we Wrocławiu od 
grudnia 2004 r. Zajmuje się promocją 
i sprzedażą polskiej sztuki użytkowej, 
dekoracyjnej i designu oraz rzeźby, 
malarstwa i grafiki. Z Galerią BB na 
stałe współpracuje około 80 artystów. 
Galeria zrealizowała 109 wystaw, 
w tym 36 na wrocławskich Jatkach.

przez kilkanaście lat istnienia, Ga-
leria BB nawiązała liczne kontakty 
z młodymi, nieznanymi jeszcze arty-
stami. Zajmuje się organizowaniem 
wystaw, dba o ich dostęp do mediów, 
kontaktuje z innymi galeriami. Galeria 
tworzy bazę, dokumentację prac arty-
stów zajmujących się różnymi mediami 
w celu wykorzystania jej przez galerie 
i klientów zagranicznych. 

Galeria BB organizuje warszta-
ty artystyczne (m. in. z ceramiki, szkła, 
biżuterii artystycznej). W ramach pro-
jektu „O(D)KrYWAMY JAtKi” przepro-
wadziła cykl warsztatów, których celem 
było wypromowanie Jatek, jako miej-
sca żywo zaangażowanego w życie ar-
tystyczne i kulturalne Wrocławia.
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BaRBaRa
KOZłOwSKa

WSpOMNieNie
Niełatwo w kilku zdaniach zawrzeć to, co chciałoby się napisać o kimś, kto niedawno odszedł 

od nas na zawsze. Zadanie jest tym trudniejsze, kiedy dotyczy osoby nietuzinkowej, jaką niewąt-
pliwie była Barbara Kozłowska. 

Jako artystka reprezentowała zupełnie inną postawę, niż większość przedstawicieli tego 
środowiska. Nie zabiegała usilnie o kolejne, częste wystawy wychodząc zapewne ze słusz-
nego założenia, że ilość nie przechodzi w jakość. Jej regularnie prowadzone od lat notatniki 
„puchły” zaś w międzyczasie niezliczonymi zapiskami, szkicami i projektami nigdy niezreali-
zowanych wystaw.

Mieszkanie i pracowania były miejscami otwartymi niemal dla wszystkich chętnych do 
rozmowy na tematy związane z sztuką, literaturą, ale też na każdy temat, który w danym mo-
mencie był aktualny dla odwiedzających. 

Szczególnym dniem na takie spotkania w jej pracowni na ul. Malarskiej we Wrocławiu był 
w latach 70-tych i 80-tych XX wieku każdy pierwszy dzień kolejnego miesiąca. Wówczas pra-
cownia zamieniała się w galerię „Babel”, w której można było spotkać wielu ciekawych arty-
stów, krytyków sztuki, poetów, a także osoby związane z filmem i teatrem.

Można było z nimi odbyć ciekawą dyskusję, ale też obejrzeć performance, wysłuchać mini 
koncertu lub obejrzeć dokumentację dorobku zaproszonego gościa. 

Nie czuła się chyba najlepiej w miejscach tłumnie odwiedzanych przez anonimową i ha-
łaśliwą publiczność. preferowała miejsca kameralne, w których kontakt z widzem był bardziej 
bezpośredni, dzięki czemu wyraźniej mogła obserwować jego reakcje na swoją twórczość, 
a nawet włączać go do swoich projektów. 

to ostatnie w sposób szczególny wyróżniało jej realizacje od prezentacji innych artystów. 
tak było w galerii Katakumby oraz galerii X, tak też było w Zakładzie nad Fosą i Ośrodku 
Działań plastycznych, kiedy to szkic jej koncepcji przekazywany był organizatorom wysta-
wy, a oni - obdarzeni przez autorkę tzw. bezgranicznym zaufaniem - mieli prawo uzupeł-
niać go w sposób, który im najbardziej odpowiadał. Dzięki temu dzieło, mimo niewątpliwych 
i niepodważalnych cech autorskich jego pomysłodawcy, uzupełnione tylko minimalnymi, do-
datkowymi elementami, nabierało bardziej obiektywnego kształtu i w oczach Barbary było 
potwierdzeniem właściwego zrozumienia jej intencji. 

Dobrze się też czuła w plenerze. Namacalnym tego dowodem był bardzo udany projekt 
pt. "Linia graniczna" realizowany w różnych miejscach (m.in. nad Bajkałem, w Osiekach nad 
Bałtykiem, w Szkocji i Kaliforni). 

Jej ulubionym, a może nawet magicznym w jej rozumieniu, miejscem był edynburg. tu kil-
kakrotnie – począwszy od roku 1972 - uczestniczyła w zbiorowych prezentacjach. Ostatni raz 
zrealizowała tam swoją instalację w ramach wystawy „Dialog-2” w sierpniu 2002 roku. Miło 
było patrzyć na jej uśmiechniętą twarz podczas realizacji tego projektu, świadczącą o tym, 
że podczas budowania wystawy można być nie tylko spiętym i zdenerwowanym, ale też ra-
dosnym artystą.

Szkoda, że pogarszający się z roku na rok stan zdrowia nie pozwolił na zrealizowanie ko-
lejnych, planowanych projektów m.in. we wrocławskim Muzeum Architektury, który miał na-
wiązywać do zorganizowanej tu z jej udziałem w 1968 roku wystawy „ciągłe spadanie”.

poznaliśmy się w 1973 roku na kursie języka angielskiego, ale dzisiaj wydaje mi się, że 
znaliśmy się znacznie dłużej, za sprawą wspólnie przeżytych od tamtego momentu tysięcy 
zdarzeń oraz wypitych przy okazji hektolitrów herbaty.

Szkoda tylko, że nie zdążyłem spotkać się z nią po jej telefonicznym zaproszeniu w listo-
padzie ubiegłego roku na tę ostatnią herbatę i rozmowę. 

Wojciech Stefanik
kwiecień 2009



16 17

MOJe WSpOMNieNie O rYSZArDZie ZAMOrSKiM

ryszard Zamorski, rzeźbiarz, artysta. pracował w kamieniu, w metalu, w glinie, i w końcu 
drewno okazało się tym tworzywem najbliższym, powszednim.

rok 1977, galeria na Jatkach. pamiętam ogromną postać bez twarzy; anonimowy kolos 
cały zaszyty w błękitny dżins z charakterystyczną stebnówką. później widywałam w różnych 
galeriach ptaki, papugi, przestrzenne mozaiki złożone z miękko, łagodnie wymodelowanych 
elementów, mieniące się kolorami polichromowanego drewna, owiane tajemniczym pier-
wiastkiem sztuki, przybysze z raju.

i jeszcze w Muzeum Narodowym przeniknięta magią rzeźba w czerwieni.
ryszard Zamorski był zjawiskiem wyjątkowym. Zajęty pracą, zamknięty w swoim świecie 

nie szukał rozgłosu. Był artystą wyjątkowym. Był.

Krystyna Cybińska 
Wrocław, grudzień 2008

RYSZARD
walDeMaR
ZAMORSKI

Nie zabiegał o rozgłos, nie zależało mu na wystawach. pamiętam tylko jedną indywidual-
ną ekspozycję jego prac, w piwnicy świdnickiej we Wrocławiu, pod koniec lat sześćdziesiątych 
dwudziestego wieku, niedługo potem jak ukończył studia w pWSSp we Wrocławiu, gdzie był 
uczniem Xawerego Dunikowskiego, Lucji Komorowskiej i Borysa Michałowskiego. robił wtedy 
fotele. takie, jak ten, który stoi przed Muzeum Narodowym. Fotele, z których wyrastają ręce 
i głowy, które wypinają torsy zjeżone samurajską zbroją albo kaskadą piór czy czegoś tam.

   Myślę, że to wiara w przemienność światów i materii, w to, że między żywym a nieoży-
wionym granica jest cienka i łatwa do przekroczenia, że zarówno człowiek może zastygnąć 
w kamienne krzesło (ach, ci rycerze zdobywający Szklaną Górę i polegli u jej stóp jako gła-
zy! ach, ci szukający kwiatu paproci w Noc Sobótki na zboczach ślęzy, których świt zamienił 
w skały!)  jak krzesło może się uczłowieczyć, więc to przeświadczenie pozwoliło mu tworzyć 
jeszcze inne homoidalne przedmioty, jak np dłonie przeradzające się w pistolet, ulubiony we-
sternowy kolt. Bo przecież rzeźbienie jest, poza wszystkim innym, wspaniałą zabawą.

   Myślę, że również dlatego, dla tej wiary w przemienność światów, z takim upodobaniem 
rzeźbił papugi, ptaki, które mówią.

   Mity, a po mitach baśnie przypominają o tym, że można skamienieć sięgając po zaka-
zane drogi i tajemnice, że można zamienić się w roślinę albo zwierzę, że żaba może stać się 
pięknym młodzieńcem, królewna pszczołą. Wiara w przemienność światów to ten sam po-
wód, który bogom starożytnego egiptu dawał zwierzęce głowy, który w sztuce mezopotam-
skiej czy greckiej wykreował postacie będące połączeniem ciała człowieczego, zwierzęcego 
i ptasiego. Nadprzyrodzona moc objawia się w kłach i pazurach, piórach, skrzydłach i ogo-

nach, ale nabiera ona właściwego znaczenia dopiero w połączeniu z człowieczym ciałem. 
Wieloznaczny, wielokształtny, przemienny świat rzeczy był światem sztuki Waldka, światem 
jego myśli, emocji, upodobań, wyborów.

   przy domu, w którym pokochał mieszkać, przy furtce do ogrodu stoi jedna z jego daw-
nych drewnianych rzeźb, kwintesencja jego myślenia o sztuce i świecie, rozumianym jako na-
tura – może to kiedyś był rycerz, może jakiś święty, dzisiaj to wyblakła od deszczów i mrozów 
postać bardziej kloszarda niż stróża zamczyska, bardziej zjawa, duch rzeźby niż ona sama. 
Drewno powoli zamienia się w powietrze, ale jeszcze można się domyślić jak rzeźbiarz dopa-
sowywał te przemyślnie wybrane i dobrane elementy, żeby zamieniły się w „postać schodzą-
cą po schodach” z obrazu Duchampa.

   przypuszczam, że formę podpowiadał mu czasem kształt drewnianego pnia, wyrazo-
wość kamienia, falistość płatu kory. Ale on nie dostosowywał się do tych kształtów tylko wycią-
gał z nich wnioski. to były jego wizje, jego wyobrażenia, transformacje i transfiguracje.

często malował drewniane kompozycje – jak malowano dawniej, jak malowano na wsi. 
Mocno, witalnie, ekspresyjnie. często dodawał elementy ceramiczne, metalowe, gruby sznur, 
złoconą porcelankę. i dla efektu, bo przecież rzeźba ma przyciągać wzrok, mamić, i dla roz-
licznych symbolicznych znaczeń, bo chociaż cieszyła go uroda cielesności lubił też wiedzieć – 
choćby dla siebie – że ciało ma duszę.

   tak właśnie widzę jego sztukę – jako symbiozę człowieka z niebem i ziemia, roślinami 
i zwierzętami, tym, co przyrodzone i tym, co nadprzyrodzone.

   Mała, plaska nefrytowa twarz, maska, idol, ujęta w ramę przytrzymujących ją miedzia-
nych loków, jaką dostałam kiedyś od niego, stale mi o tym przypomina.

Zofia Gebhard
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Stanisław Dróżdż urodził sie w Sławkowie w 1939 roku, zmarł we Wrocławiu w 2009 
roku. W latach 1964 – 1969 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim (dy-
plom w 1979 r.). 

Dawno temu poznałem Staszka Dróżdża w kawiarence „empiku” przy placu Kościuszki. 
przygotowywał wtedy swój pierwszy tomik poetycki. tradycyjne wiersze. Ale z czasem coś ścią-
gało nas w inne strony niż tradycyjne malarstwo, rzeźba, poezja. W lutym 1968 roku Janusz 
Styczeń zaproponował nam wspólny wieczór autorski w salce Biblioteki Wojewódzkiej. Miał 
taki pomysł aby prezentować plastyków piszących poezje (np. Stanisław Kortyka, edward Ko-
roblowski) i poetów młodego wówczas pokolenia zajmujących się plastyką. Staszek wystu-
kiwał już wówczas na maszynie do pisania swoje struktury poetyckie nazywane przez niego 
„pojęciokształtami”. te struktury przepisał na dużych arkuszach kartonu Staszek Kortyka. tak 
powstała wystawa towarzysząca odczytywanym przeze mnie całkiem tradycyjnym (w dzisiej-
szym rozumieniu) poematom napisanym przez plastyka. 

W 1968 roku Jerzy Ludwiński zaproponował mi wystawę w galerii „pod Mona Lisą”. 
W uzgodnieniu z Ludwińskim włączyłem do niej prace Staszka z publikacją w „Odrze” jego 
prezentacji teoretycznej. Wykonane przeze mnie na tą okazję plansze z „pojęciokształtami” 
wystawił następnie Dróżdż na swojej indywidualnej wystawie w galerii „Od Nowa” w pozna-
niu na zaproszenie Andrzeja Matuszewskiego (1969). takie były początki znakomitej kariery 
wrocławskiego artysty. W latach 1968 – 2002 brał udział w ponad 100 wystawach w kraju 
i zagranicą, a w 2003 roku jego wielkie „environment” pt. „Alea iacta est” reprezentowało 
polskę na Biennale w Wenecji.

Wytrwała działalność organizatorska i popularyzatorska Staszka i współpracujących z nim 
przyjaciół doprowadziła etapami do serii wystaw „poezji konkretnej” wrocławskiej i polskiej 
i do poświęconych temu gatunkowi twórczości sesji teoretycznych. Grono uprawiających ten 
gatunek rozszerzało się (W 1974 roku w wydawnictwie O.t.O „Kalambur” ukazała się an-
tologia poezji konkretnej). „pojęciokształty” uzyskiwały kolejne graficzne wersje. Najbardziej 
znaną jest redakcja graficzna w wykonaniu Barbary Kozłowskiej (na wystawe międzynarodo-
wą w Stedelijk Museum w Amsterdamie). Z Barbarą Staszek współpracował przez kilka lat. 
Osiągnął kompetencję w prowadzeniu wizualnych gier tak dalece, że samodzielnie progra-
mował swoje utwory jedynie z konieczności przywołując techniczną pomoc w ich wykonaniu. 
Seanse w pracowience Barbary zakończyły pierwsze wystawy już w galerii „Foksal” w War-
szawie i przyjęcie Staszka do Związku polskich Artystów plastyków w 1975 roku. trzeba tu-
taj zaznaczyć, że ta decyzja ówczesnych władz ZpAp wybiegała daleko poza przyjmowane 
ówcześnie reguły i dała niekonwencjonalnej twórczości Dróżdża możliwość jakiegokolwiek 
materialnego oparcia, oprócz ofiarnej opieki żony Anny i rodziny siostry Barbary Głowali. 
Staszek miał bowiem wiele trudności powodowanych inwalidztwem. 

Niemal równocześnie z opracowywaniem kolejnych „pojęciokształtów” rozpoczynał 
Dróżdż badanie „systemów zapisowych” wyłaniających się ze słownego kosmosu, których 
wspólną cechą było wypełnienie zbioru różnych możliwości zapisu. to dążenie wyprowadziło 
„pojęciokształty” Dróżdża w przestrzeń. „Między” wypełniło swoim zapisem ściany, podłogę 
i sufit galerii „Foksal” i stało się sztandarową kompozycją nowego okresu w jego twórczo-
ści tak, jak wcześniej była nią „Klepsydra” („było – jest – będzie”), a ostatnią „wielka gra” 
w Wenecji. cyfry, słowa krzyżujące się i przenikajace się, znaki i pola czerni i bieli wydobywa-
ły nieoczekiwane nowe sensy, dawały mozliwość nowego przeżywania dawno znanych zna-
czeń. Od wystaw w galerii „pod Mona Lisą” (także zbiorowa „Sztuki pojęciowej” w 1970 r.) 
we Wrocławiu, poprzez systematyczną współpracę z galerią „Foksal” w Warszawie (ostatnia 
wystawa w 2005 r.) mogliśmy oglądać ten niezwykły rozwój talentu o tak bardzo specyficz-
nym charakterze. 

pożegnaliśmy wielkiego artystę, przyjaciela, dzielnego i dobrego człowieka.

 Zbigniew Makarewicz
 Wrocław, kwiecień 2009
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IRENEuSZ
KiZińSKi

Zmarł irek Kiziński – artysta „szklarysta” – jak mówił 6-letni znajomy chłopczyk.
Był barwną postacią. Barwną w życiu, różnorodną w twórczości, interesującą w myśleniu. 

Aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym i towarzyskim Wrocławia lat 70, 80 i 90, później trochę 
się odizolował – stworzył swój raj na ziemi i pielęgnował go równocześnie pracując twórczo.

W Jego pracy nad szkłem dużo się działo. Zrobił pełne dynamiki „wietrzne” rzeźby, za-
inspirowane sportem użytkowe puchary, fantazyjne skręty rur szklanych, twarze oddające 
ludzkie charaktery i uczucia, ptaki którym zazdrościł możliwości latania, znaki alfabetu uni-
wersalnego, dzięki któremu ludzie mogliby wreszcie się porozumieć. 

Ważne dla Niego były też małe formy – gadgety. Jajko, kula, pion, stożek – w kształtach 
geometrycznych i wariacje na ich temat – to był sprawdzian technologicznej wiedzy i ogrom-
nego doświadczenia irka.

No i „Muzyka ciszy” – maleńki stożek ze „sznurami” pęcherzyków powietrza w szkle, którą 
kochał najbardziej – jako odzwierciedlenie wszechobejmującej górskiej ciszy,która była dla Nie-
go muzyką – kompozycją Nieba.

Góry to osobny rozdział w życiu irka (był instruktorem narciarskim). Góry i narciarstwo 
to był sprawdzian siły charakteru, witalności, odpowiedzialności za innych, umiejętności psy-
chologiczno-dydaktycznych. 20 lat temu w górach chciał umrzeć. Ale teraz chciał żyć.Walczył 
o życie z siłą tytanów. Nie potrafił się poddać w niczym. Odnosił zwycięstwa i ponosił klęski, 
ale nigdy nie rezygnował z walki.

Dom na wsi, w którym żył, był także Jego dziełem. Każdy element wnętrza domu nosi ślady 
Jego dłoni. Nic tu nie ma przypadkowego. ten dom i otoczenie był dla Niego pasją, przyjem-

nością i nagrodą. przyroda wtórowała Mu w tej twórczości. Stworzyli razem dzieło, które zadzi-
wia rozmachem, ale i spójnością.

Zawsze w swoim otoczeniu miał zwierzęta, z którymi nawiązywał szczególny metafizyczny 
kontakt. ten kontakt trwa jeszcze dziś – po Jego śmierci. choć słowo śmierć nie jest właściwe 
– po Jego odejściu do innego świata – jest lepsze. Stamtąd będzie wciąż doglądał swego go-
spodarstwa i swoich bliskich. tak czujemy i tak chcemy żeby było. i On także tego chciałby.

No i Jego osiągnięcia. Nic irka tak nie uskrzydlało i dodawało energii jak uznanie i ro-
zumienie Jego sztuki.

A świat wiele razy dostrzegał Jego wyjątkowość. po raz pierwszy na ii europejskim Kon-
kursie Szkła Współczesnego w coburgu (Niemcy)w 1985r.

trzy razy prace irka znalazły się wśród 100 najlepszych obiektów szklanych w corocznym 
„New Glass review” wydawanym przez Muzeum Szkła w corning (USA). to wyróżnienie jest 
najbardziej prestiżowe w świecie szklarzy. Muzeum w corning wydało również jubileuszowy 
przegląd – „25 years of New Glass review” – z okazji 25-lecia swego istnienia. W tym wydaw-
nictwie umieszczono zdjęcia 200 prac , które w ocenie jurorów stały się znakiem czasu w któ-
rym powstały. Wśród nich jest szkło irka.

Doceniono Go również w japońskiej Kanazawie w 2001 r. na Międzynarodowej Wystawie 
Szkła.

polskie środowisko szklarzy było mniej przyjazne i obiektywne. ciążyło to irkowi, ale dawało 
też energię do dalszej walki, do sprawdzania się, do udowadniania swojej wartości.

Był niewątpliwie kolorowym ptakiem, co utrudniało Mu kontakt ze światem. Ale miał od-
wagę nim być , a my mieliśmy przywilej obcowania z nieprzeciętnym człowiekiem i nieprze-
ciętnym Artystą.

Małgorzata Kizińska – żona
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Zbyszek. Niewysoki, szczupły mężczyzna o frapującym, męskim głosie. poprawia okulary, 
pali ciągle gasnącą fajkę, kręcąc w palcach kosmyk siwych włosów nad uchem…

tak Go pamiętam podczas naszych długich rozmów, sporów, dyskusji przy winie, często 
aż do świtu.

poznałam Zbyszka przez Jerzego Janowicza, którego Zbyszek, architekt, uczył podczas stu-
diów w pWSSp geometrii wykreślnej. Dzieliła ich ponad dwudziestoletnia różnica wieku, ale łączy-
ły podobne zainteresowania i podejście do życia, co stało się przyczyną wieloletniej przyjaźni.

Zbyszek obserwował świat i ludzi, kwestionował autorytety, schematy i rytuały. Lubił lu-
dzi i ich towarzystwo. Do dziś ci, którzy znali Zbyszka opowiadają o Nim barwne historie. Był 
architektem, ale też członkiem naszego Związku. Wyjątkowo zdolnym i pracowitym twórcą, 
autorem wielu wnętrz, malarstw ściennych, znaków graficznych i ilustracji. Do dziś można po-
dziwiać neon Jego autorstwa – lwa nad wejściem do wrocławskiego ZOO.

W ostatnich latach życia Zbyszek postanowił się zmienić. podczas remontu kapitalnego 
swojej pracowni rozdał i wyrzucił dużo sprzętów i pamiątek. Zaczął malować obrazy. Kupił 
rower i wszędzie nim jeździł. Sprawdzał cierpliwość i wytrzymałość osób ze swojego otocze-
nia i niektórzy nie znieśli tej próby.

Wszyscy spotkaliśmy się jednak na Jego pogrzebie. patrzył na nas z fotografii ustawionej 
wśród wiązanek pogrzebowych. Ćmił na niej nieodłączną fajkę i wydawało się, że zaraz swo-
im głębokim głosem zacznie przekonywać zebranych, że pogrzeb to bezsensowny rytuał.

Ale już Go nie usłyszymy.
Lucyna Lubelska

ZBiGNiew 
KuROWSKI

iii Międzynarodowe Biennale
ekslibrisu i Małej Formy Graficznej
Boguszów-Gorce 2008 

W wrześniu ubiegłego roku w Boguszo-
wie-Gorcach odbyła się kolejna wystawa 
poświęcona ekslibrisowi i małej formie gra-
ficznej. inicjatorem i kuratorem pierwszej, 
zorganizowanej w 2002 roku był boguszow-
ski artysta, zmarły w 2003 Henryk Grajek. 
Na otwarciu wystawy nadano Międzynaro-
dowemu Biennale ekslibrisu i Małej Formy 
Graficznej imię tego wybitnego twórcy.

Jury w składzie: Jerzy Waygart – prze-
wodniczący, edward Kostka i Jacek Ćwikła 
– członkowie przyznało dwie nagrody na-
szej koleżance Michalinie Garus – w katego-
rii „ekslibris” i nagrodę za „ex libris Urszuli” 
i w kategorii „mała forma graficzna” iii na-
grodę za linoryt „Kiedyś byłam artystką”.

NAGRODY

Uroczystość wręczenia nagród poprzedzi-
ły prowadzone przez jurorów, cieszące się du-
żym zainteresowaniem warsztaty graficzne.

Jacek Ćwikła
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piętnastomilionowy Stambuł przyjął go-
ścinnie wystawę współczesnej tkaniny ar-
tystycznej w Galerii – cysterna Nakkas. 
przesłanie wystawy Nerden Nereye, w tłu-
maczeniu Skąd – dokąd, połączyło twór-
czość trzech artystów o wspólnych pasjach; 
twórczość w dziedzinie sztuki włókna i praca 
naukowo-dydaktyczna.

polskę reprezentuje prof. dr hab. ewa 
Maria poradowska-Werszler z Wrocławia, 
Niemcy prof. Hanns Herpich z Norymbergii, 
turcję prof. Aydin Ugrulu ze Stambułu.

ekspozycja w Galerii cysterna Nakkas zo-
stała otworzona 03.04.2009r., w obecności 
przedstawicieli kultury, biznesu i władz miasta 
Stambuł. Uroczystość zaszczycił swoją obec-
nością polski Konsul, pan Witold Leśniak.

SZtUKa włÓKNa w tURCJi

W maju i czerwcu wystawa będzie eks-
ponowana w Gaziantep, w azjatyckiej części 
turcji, mieście słynnym z przemysłu dywano-
wego.

Galeria – cysterna Nakkas znajduje 
się w podziemiach trzypiętrowego budyn-
ku, w którym odbywa się stała ekspozycja 
i sprzedaż kobierców i kilimów tureckich.

Budowla usytuowana jest na osi Błękitne-
go Meczetu, Hagia Sophia ( Boża Mądrość) 
i pałacu topkapi. Z tarasu budynku rozpo-
ściera się wspaniały widok na Morze Mar-
mara, w tym miejscu łączące się z cieśniną 
Bosfor, oraz na port wypełniony statkami, 
kutrami i jachtami.

charakterystyczną cechą tego wielomi-
lionowego ruchliwego i kolorowego mia-
sta są rozlegające się z minaretów śpiewy 
muzeina, przypominające wiernym o porze 
modlitwy. Muzułmanie modlą się pięć razy 
w ciągu dnia.

cysterna Nakkas należy do jednej z sze-
ściu cystern zbudowanych w Stambule 
w czasach bizantyjskich. W obrębie murów 
miejskich nie było wówczas wody pitnej, po-
zyskiwano ją ze źródeł oddalonych o 25 km 
od miasta i magazynowano w tajemnicy 
przed wrogimi wojskami.

Stropy cystern podtrzymywane są ośmio-
metrowymi kolumnami, sprowadzonymi 
z rzymskich budowli, oraz murowanymi pod-
porami z kamienia i cegły. Ustawione w są-
siedztwie 4 m. od siebie, sprawiają wrażenie 
kamiennej alei drzew. W niektórych cyster-
nach jeszcze do dziś znajduje się woda, dla-
tego zwiedzający mogą poruszać się jedynie 
po wytyczonych drewnianych pomostach.

Obecnie podziemia te pełnią funkcje wy-
stawowe.

W tak niezwykłej lokalizacji prezentowa-
ne dzieła połączyły elementy podziemnej bi-

zantyjskiej architektury, tworząc wraz z nią 
unikalną wizualizację, dając jednocześnie 
odpowiedź na zaproponowane przesłanie 
Skąd – dokąd.

 patronat nad wystawą objął pan ergu-
ment, grafik i wydawca katalogu.

Sponsorat nad ekspozycją w Galerii 
- cysterna pełnił właściciel firmy handlo-
wej Nakkas, który także zorganizował pro-
fesjonalny marketing wystawy, rozwieszając 

prof. ewa Maria poradowska-Werszler i prof. Hanns Herpich

wzdłuż trzech kondygnacji budynku baner 
reklamujący wystawę z nazwiskami artystów 
i reprodukcjami ich dzieł.

Była to prawdziwa niespodzianka i miłe 
zaskoczenie.

 prof. dr hab. Ewa Maria Poradowska -Werszler

JUBileUSZ
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Wystawa Krzysztofa Skarbka w Muzeum 
Historycznym we Wrocławiu, a w szczegól-
ności jej wernisaż to wydarzenie na wskroś 
niesamowite. Gotycka sala ratusza skom-
ponowana w jednostajnym rytmie białych 
filarów wypełniła się nagle baśniowo kolo-
rowymi pracami malarskimi i kolażami, na-
wiązującymi do barwnych średniowiecznych 
fresków, które niegdyś zdobiły to wnętrze. 
Wokół nich przepływał tłum zwiedzających 
i przewijały się zagadkowe modelki w wiel-
kich barokowych perukach i sukniach z frag-
mentami reprodukcji wystawianych prac. W 
samym centrum owej zagadki stał artysta: 
kreator, konstruktor, magik, budujący swój 
świat w oparciu o najbardziej niekonwen-
cjonalne skojarzenia. Obszary, które w świe-
cie realnym są zupełnie rozłączne czy nawet 
przeciwstawne, tutaj spotykają się i w spo-

stwy farby, a czasem, w późniejszych kola-
żach, pianki budowlanej, nadającej dziełu 
strukturę reliefu, walory dźwiękowe scen, są 
znacznie trudniejsze do przedstawienia. tu 
właśnie znów wzięła w górę nieokiełznana 
wyobraźnia twórcy. W cyklu obrazów z Fry-
derykiem Chopinem dźwięk oddany jest 
przede wszystkim poprzez rozedrganą farbę, 
kładzioną zygzakowatą linią na płaszczyznę, 
jak i przez wprowadzenie motywu fortepianu 
unoszącego się w powietrzu wraz z kompo-
zytorem, czy stojącego na wydłużonych no-
gach na horyzoncie mazowieckiej równiny. 
Zupełnie niekonwencjonalną drogą ukazany 
został dźwięk i ruch w obrazie To jest piosen-
ka o miłości, gdzie każda forma malarska 
ma charakter muzyczny i kinetyczny. Niebie-
ska jezdnia z wysokimi, rozświetlonymi blo-
kami po obydwu jej stronach i pędzącymi 
po niej autami, wyznaczająca mocną, dy-
namiczną linię melodyczną obrazu, stojący 
po jej lewej stronie gitarzysta w kolorowych 
okularach i żółtej marynarce, czy wreszcie 
po całym obrazie zwierzęta: kangury, jele-
nie, psy z trzema ogonami: wszystko to zdaje 
się wibrować intensywną wizją barwną nało-
żonych na siebie analogicznych i kontrasto-
wych odcieni, generującą w widzu doznanie 
rozedrganego dźwięku ujętego w ramy ryt-
miczne kompozycji. ten obraz po prostu gra 
piosenkę artysty, wykraczając poza wszelkie 
granice tradycyjnej płaszczyzny malarskie: 
muzyczno-plastyczny eksperyment udał się, 
więc jest znakomicie. 

to jednak jeszcze nie koniec artystycz-
nych eksperymentów Skarbka, pozostał, 
bowiem jeszcze jeden aspekt tej sztuki, mia-
nowicie jej meta-fikcja. Jego dzieła nie po-
zostają w odosobnieniu, wręcz przeciwnie, 
nieustannie się komunikują, opowiadając 
o sobie samych i o sobie nawzajem, tak jak 

sób zupełnie oczywisty wchodzą w nowe re-
lacje: wszystko staje się możliwe. 

Jedną z podstawowych antynomii, prze-
chodzących w pracach Skarbka w symbiozę, 
jest przeszłość i współczesność podobnie jak 
suknie modelek na wernisażu połączyły ba-
rokowy krój z deseniem sztuki współczesnej, 
tak obrazy artysty zespalają tajemnicze cza-
sy prehistoryczne czy biblijne z niezbadanym 
żywiołem nowoczesności.  

Zamierzchła przeszłość i teraźniejszość 
nie znają w sztuce Skarbka żadnych barier, 
podobnie jak natura i technika, które choć 
z pozoru przeciwstawne, współgrają tu ze 
sobą tworząc zupełnie nowe wartości. Dziki 
tygrys w płomiennoczerwonej aureoli i zge-
ometryzowana postać robota na obrazie 
Mój tygrys bawi się z twoim cyborgiem na 
łące pełnej ziół nie stanowią dla siebie za-
grożenia, a wręcz przeciwnie: patrzą się na 
siebie, podają sobie ręce i łapy i, jak wska-
zuje tytuł, bawią się ze sobą.  

przekraczanie granic w twórczości Skarb-
ka zaznacza się również poprzez synestezję: 
jego dzieła generują w odbiorcy szereg do-
znań zmysłowych, nie tylko wizualnych, ale 
i dźwiękowych czy haptycznych. Fakt ten, 
niemal oczywisty, w przypadku multime-
dialnej sztuki performance, w niezwykle in-
trygujący sposób przejawia się w obrazach 
malarskich, będących dziełami przeznaczo-
nymi przede wszystkim do odbioru wizualne-
go i wykonanych w technice dwuwymiarowej, 
poprzez nakładanie farb na płaszczyznę. 
idea malarstwa jako plam barwnych uło-
żonych na płaszczyźnie stała się dla artysty 
inspiracją do eksperymentu, a mianowi-
cie stworzenia malarstwa, które połączyło-
by w sobie wszystko: obraz, dźwięk, ruch 
i dotyk. O ile właściwości haptyczne obrazu 
osiągane są przez nakładanie grubej war-

to ujmuje kompozycja Kuliste dialogi. ele-
menty poszczególnych dzieł, przede wszyst-
kim najnowszych kolaży, zebrane razem 
wprowadzone zostały za pomocą programu 
komputerowego w ruch wirowy, podobny 
mechanizmowi kalejdoskopu. Nieustannie 
zmieniając swoje położenie i aranżację, ele-
menty te tworzą wciąż nowe konfiguracje, 
z których za chwile może zrodzić się zupełnie 
nowy, niesamowity obraz. 

tak, niesamowity, bo czy istnieje lepsze 
określenie dla tej twórczości? Nieskończone 
możliwości kojarzenia ze sobą najróżniej-
szych sfer, innowacyjność metod przedsta-
wienia codziennej rzeczywistości i niczym 
nieskrępowana wyobraźnia, tworzą razem 
świat w istocie szalony, bo zupełnie niekon-
wencjonalny, ale przy tym jakże barwniejszy, 
bardziej dynamiczny i intensywny emocjo-
nalnie od tego, który nas otacza!

Dominika Kowalewska, VII 2008

Świat SZalONY?

Krzysztof Skarbek, Anielska muzyka nad miastem, 2004
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nasz kolega Mirek antoniewicz 
w międzynarodowym, organizowanym co-
rocznie w Lipsku przez Art Domain Gal-
lery konkursie malarskim palm Art Award 
2008 otrzymał wyróżnienie certificate of 
excellence.

WYSTAWA

Mariusz Mikołajek i tadeusz Wałaszek w czasie wystawy United Animals elżbiety Janczak-Wałaszek na Jatkowisku 2008

NAGRODY wYStawY iNDYwiDUalNe 
CZłONKÓw ZPaP

w MaJU 2008
• Gotwaldówka, Kąty Bystrzyckie
Bronisław Wolanin – ceramika

w CZeRwCU
• Galerie für Zeitgenössische & Moderne 
Kunst, Stolberg-Vicht (Niemcy)
Małgorzata Klaus – malarstwo

w liPCU
• Château du Barroux, Vaucluse (Francja)
Maria Gostylla-pachucka – akwarele i tka-
niny
• Galeria Szczytnicka 51, wrocław
Stanisław Wiącek – malarstwo witrażowe
• Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, 
wrocław
Stefan Szmidt – grafika
• Puławska Galeria Sztuki
Aleksander Zyśko – rzeźba 

W SIERPNIu
• Galeria Sztuki Najnowszej MOS, Gorzów 
wlkp.
Anna Kutera – „Od domu do domu…”

we wRZeŚNiU
• Galeria Miejska, wrocław
elżbieta terlikowska – „Ganga”
• Miejska Galeria Sztuki „MM”, Chorzów
Krystyna  Gay-Kutschenreiter – rzeźba cera-
miczna
• Galeria „Pod Plafonem”, wrocław
Agata Kosmala – „W złotej klatce”, malar-
stwo

• Galeria Sztuki Najnowszej MOS, Gorzów 
wlkp.
Krzysztof Skarbek – malarstwo i sztuka video
• Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
Krzysztof rozpondek – „parzyste, nieparzyste”
• Muzeum Miedzi, legnica
Bronisław Wolanin – ceramika
• Muzeum Miedzi,  legnica
Anna Malicka-Zamorska – Nagroda Kultu-
ralna śląska Kraju Dolnej Saksonii

w PaŹDZieRNiKU
• Galeria Ceramiki i Szkła, Bwa, wrocław
Adam Abel – „inwersje”
• Galeria Bwa „awangarda”, wrocław
tomasz Domański – „recycling program”
• MBwa, leszno
Dagmara Angier-Sroka – „polaków portret 
własny”, instalacja
• Kunsthaus, Mettmann (Niemcy)
Małgorzata Klaus – malarstwo 
• instytut Polski, lipsk (Niemcy)
Andrzej Dudek-Dürer – performance 

w liStOPaDZie
• Galeria Filharmonii, wrocław
edward Kostka – malarstwo
• Galeria Miejska, wrocław
Waldemar Duda – „Uwaga obraz – uwaga 
obiekt”
• Muzeum architektury, wrocław
Wojciech Kaniowski – „Morze nasze morze”, 
malarstwo
• Powiatowa Galeria Sztuki współczesnej, 
Ostrów wlkp.
Dagmara Angier-Sroka – „polaków portret 
własny”, instalacja
• Galeria Sztuki Fundacji Cepelia „Na 
Nankiera”, wrocław
ewa Granowska – malarstwo i ceramika
• Muzeum archidiecezjalne, Poznań
Maria Gostylla-pachucka – prace wybrane

aGNieSZKa KOPeĆ  na 2. Między-
narodowym Festiwalu tkaniny Artystycznej 
„Struktury powiązań” – Kraków 2007 otrzy-
mała medal za pracę „Kąpiel w wełnie” oraz 
ii nagrodę na 5. Międzynarodowym Bienna-
le Artystycznej tkaniny Lnianej „Z krosna do 
Krosna” 2008
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W MArcU 2009
- Małgorzata Jojnowicz, Agata Kosmala, Mi-
rella Stern, Kamila Szadaj – „Aukcja”

Galeria „akademia Nova”
pl. Solny 14a
W LipcU 2008
- Karol Augustynowicz – „Dalekie – Bliskie”, 
grafika
W LiStOpADZie 2008
- Marlena promna i tomasz pietrek – „pry-
watnie – publicznie”
W MArcU 2009 
- Anna Janusz-Strzyż – „W kręgu Behemo-
ta”, grafika
W KWietNiU 2009 
- Wystawa grafiki studentów ASp w pozna-
niu 

Galeria wrocławska
ul. Jatki 11
W cZerWcU 2008
- paweł Gładko – „Miniatury”

Galeria M Stare Jatki
ul. Jatki 9/10
W cZerWcU 2008
- Mirek Antoniewicz – malarstwo
W pAŹDZierNiKU
- ewa Kotylak-Katamay - grafika

Galeria tkacka Na JatKaCH
ul. Jatki 19/23
W GrUDNiU 2008
- Dorota Kozak-rogala – „Krajobrazy struk-
tur”
W StYcZNiU 2009 
- Gabryela Nawrot – „Batik”
W KWietNiU
- „Dar wielkiej miłości” – obchody czwartej 
rocznicy śmierci Jana pawła ii

Galeria M Odwach
ul. świdnicka 38a
W LipcU 2008
- Danka Jaworska – „Bliżej ciała”, malar-
stwo
W LiStOpADZie 2008
- edyta purzycka – „świergocz, taniec i ko-
lagen”

Galeria „Na Solnym”
pl. Solny 11
W cZerWcU 2008
- Maciej Hoffman – „Marketing civilisation”, 
malarstwo
W pAŹDZierNiKU
Dyplomy roku 2008: Joanna pałys, Sylwia 
Szyma

W GRuDNIu
• Muzeum architektury, wrocław
Marian poźniak – malarstwo
• Duszpasterstwo Środowisk twórczych, 
Kościół Św. Marcina, wrocław
Maria Gostylla-pachucka – „Anioły adwen-
towe”
• ambasada Dolnej Saksonii, Berlin, RFN
Anna Malicka-Zamorska – „Noc Księżyco-
wa” 
• Galeria „Horyzont”, Uniwersytet Przy-
rodniczy, wrocław
Marian Waldemar Kuczma – „Kontynuacje”

w StYCZNiU 2009 
• Galeria „Na Piętrze”, Zabierzów
Krystyna Gay-Kutschenreiter – „Klatki”, rzeź-
ba ceramiczna

w lUtYM
• Galeria Piano Bar, Poznań
Maria Gostylla-pachucka – „Skarby Groty 
Lascaux”, tkanina
• wejherowskie Centrum Kultury
Małgorzata etber-Warlikowska – grafika

w MaRCU
• Miejska Galeria Sztuki „MM”, Chorzów
Krzysztof rozpondek – „parzyste, nieparzy-
ste”, rzeźba ceramiczna
• Galeria Miejska, wrocław
Anna Szewczyk – „praformy”
• Fundacja Benie Kahan, wrocław
Małgorzata etber-Warlikowska – „Myszce 
Miki gaśnie żarówka”, grafika i malarstwo

W KWIETNIu
• Galeria Szkła i Ceramiki Bwa, wrocław
Krzysztof rozpondek – „parzyste, nieparzy-
ste”

• Galeria „Pod Plafonem”, wrocław
Helena Zadrejko – „Urok codzienności”, 
malarstwo
• Cister-art-Galerie, istambuł (turcja)
ewa poradowska-Werszler – „Skąd dokąd?”, 
tkanina
• Oratorium Marianum, Uniwersytet wro-
cławski
ryszard Nałęcz-Jawecki – „partytury prosyn-
fonika”
• Muzeum Regionalne, Myślenice
Krystyna Gay-Kutschenreiter – „Klatki-reper-
kusje”, rzeźba ceramiczna
• Muzeum Narodowe, wrocław
Witold Liszkowski – „Multistruktury. Sztuka 
osobista”

W MAJu
• Galeria Miejska, wrocław
Anna Kutera – „Genetyczne konteksty”
• Galeria w Pałacu Vauxhall, Krzeszowice
Krystyna Gay-Kutschenreiter – „Wokół struk-
tury”, rzeźba ceramiczna
• Galeria „Pod arkadami”, Jelenia Góra
Dominika ruta – „Między dwoma źródłami 
światła”
• Muzeum Miejskie, Stary Ratusz, wrocław
Zdzisław Nitka – „Malarz Nitka”

wYStawY w NaSZYCH 
GaleRiaCH

Galeria „Domus”
ul. Jatki 7/8
W LipcU 2008
- Barbara Markiewicz – „rabowisko”, cera-
mika
W pAŹDZierNiKU 2008
- Andrzej Basaj i Sylwia Olszewska-tracz – 
grafika

www.posterpage.ch

Kolegom interesującym się plakatem 
(może jest kilku?) podajemy adres stro-
ny internetowej. Znajdziecie tam informa-
cje o konkursach, wystawach, artystach… 
wszystko.

Stronę od lat prowadzi szwajcarski en-
tuzjasta plakatu rene Wanner. Zapraszany 
przez organizatorów różnych biennale jeździ 
po świecie, zawsze z tubą i aparatem, doku-
mentując „świat okołoplakatowy”.



celem niniejszej pracy jest wykazanie róż-
nicy zachodzącej pomiędzy tworzeniem trady-
cyjnego dzieła sztuki a współczesną artystyczną 
wypowiedzią twórczą. Aktualnie możemy stwier-
dzić, iż nastąpiło oddzielenie problematyki twór-
czości artystycznej od zagadnień tworzenia sztuki 
– znanej nam z historii. W miejsce poszukiwania 
koncepcji dzieła sztuki, dokonujemy eksploracji 
sztuki procesów twórczych oraz powiązania wy-
powiedzi twórców z przeobrażeniami rzeczywisto-
ści. Dziewiętnastowieczny synonim artysty i twórcy 
przestał istnieć. Można być artystą, ale niekoniecz-
nie – twórcą, tzn. twórca jest nie tyle odkrywcą, co 
przede wszystkim wynalazcą w swojej działalności 
artystycznej. (…)

Fragment wstępu do książki naszego kolegi Ryszarda 
Nałęcza-Jaweckiego pt. „Estetyka a twórczość artystyczna”

płacę składki terminowo
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