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Organizując w roku 2006 szóstą kon-
kursową prezentację dyscyplin sztuk pla-
stycznych Dolnego śląska pt. inne Media 
zakładaliśmy, że będzie ona ostatnią ze zre-
alizowanego cyklu Dolnośląskich Wystaw 
Sztuki „ciąg dalszy…” Po przerwie, za namo-
wą artystów projektantów, zdecydowaliśmy 
się na jeszcze jeden pokaz konkursowy ty-
tułując go Design – Antydesign. Jest bowiem 
wśród twórców dolnośląskich spora grupa, 
która zajmuje się projektowaniem przed-
miotów i form przemysłowych, a więc dzieł 
odnoszących się bez-
pośrednio do potrzeb 
użytkowych, projek-
towanych z myślą 
o możliwości ich wie-
lokrotnego wytwarza-
nia. często jednak są 

to projekty designerskie pozostające na po-
ziomie autorskiego unikatu. Uznaliśmy, że są 
one interesującym i twórczym odniesieniem 
do współczesności i warto je zaprezentować 
na wspólnym pokazie. Nie ma też znaczenia 
czy projekt powstał na konkretne zamówie-
nie, czy jest pomysłem autorskim.

Pomysł tej prezentacji ma także drugą, 
nieco przewrotną stronę. Pragniemy dać 
szanse wyobraźni przekornej, a prezentacji 
nie ograniczać do prac powszechnie rozu-
mianego i określanego pojęciem designu. 
Proponujemy także udział prac, które po-
wstały jakby w kontrapunkcie tego pojęcia; 
coś co być może najlepiej oddałby termin 
antydesign. chodzi o prace, które powsta-
ją jakby na obrzeżu (choć nie zawsze!) pro-
jektowania użytkowych form i przedmiotów, 
a które – nie mając zamysłu praktyczne-
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go wykorzystania – są dziełami plastycznej 
i przekornej wyobraźni twórcy. 

tak pisaliśmy w regulaminie tego konkur-
su, nie wiedząc oczywiście jaki będzie odzew 
ze strony twórców. Dziś już wiemy, że ta dru-
ga, przekorna strona design, którą umow-
nie nazwaliśmy „antydesign”, okazała się 
dla wielu artystów nadspodziewanie pocią-
gająca. inicjatywa, którą ten konkurs wyzwo-
lił, zaowocowała przekorą, żartem i twórczym 
dystansem tak do pojęcia design, jak i sa-
mych siebie. Można w tym upatrywać chęć 
wyjścia twórców poza zawartą w tym pojęciu, 
a dyscyplinującą pracę projektanta, koniecz-
ność sprostania wymaganiom utylitarnym. 
Być może nacisk codziennego wszechogar-
niającego nasze życie „dizajnu” wyzwala 
twórczą kpinę i jest swoistym oczyszczeniem 
pozwalającym na swobodną i radosną grę 
twórczej wyobraźni. 

Konkurs ten organizujemy przy współ-
pracy z wrocławskim Muzeum Architektury. 
tradycyjnie życzliwymi mecenasami Dolno-
śląskich Wystaw Sztuki są Urząd Miejski Wro-
cławia i Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Po raz pierwszy nasza wy-
stawa uzyskała zaszczytne wsparcie Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Główną nagrodę konkursu ufundował Pre-
zydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz, ale 
także swoje nagrody ustanowili: Marsza-
łek Województwa Dolnośląskiego, Rektor 
Akademii Sztuk Pięknych, Związek Polskich 
artystów Plastyków i sponsorzy prywatni. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Piotr Wieczorek

Joanna chomka-Jaworska, Kremowe talerze, ceramika, 
2008, Wyróżnienie
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siódma z kolei tematyczna prezentacja 
prac artystów Dolnego śląska, zamykająca 
cykl wystaw była najbardziej zróżnicowana. 
Na wystawie pojawiły się prace wykonane 
w ceramice, drewnie, metalu, papierze, tka-
ninie, szkle, ale również realizacje multime-
dialne. Do tegorocznej wystawy konkursowej 
zakwalifikowanych zostało niemal 100 prac 
50 artystów, nie tylko członków ZPAP.

W roli głównej tej edycji wystąpił PRZeD-
MiOt, nie tylko jako obiekt użytkowy ale rów-
nież jako pretekst dla działań wynikających 
z designu. Dzięki rozszerzeniu formuły o an-
tydesign, w wystawie wzięli udział artyści, dla 
których design stał się pretekstem do własnych 
interpretacji. Jednocześnie dało to możliwość 
poznania jak rozszerza się jego pojęcie. 

Design jest jak gąbka wchłaniająca wszyst-
ko co się wokół dzieje, włącza coraz to nowsze 
materiały, tworzywa, idee. Znajduje miejsce 
dla przedmiotów jednostkowych, prototypo-
wych jak i masowych, na żart i śmiertelną po-
wagę. cechą designu jest jego elastyczność, 
szybkie dopasowanie, przystosowanie się ale 
również stawanie w poprzek głównych nur-
tów według zasady opartej na adoracji róż-
norodności i wieloznaczności. czasem trudno 
określić gdzie przebiega granica pomiędzy 
designem a antydesignem, tym co wynika 
z założeń projektowych a tym co powstaje cał-
kowicie poza nimi, podobnie co jest funkcjo-
nalne a co nie jest. Oczywiście już przez samo 
zaprzeczenie użyteczności, podejmowana jest 
pewna gra pomiędzy artystą a odbiorcą.

z cyklu 
DOLNOŚLĄSKICH WYSTAW SZTUKI CIĄG DALSZY...

alojzy gryt, Rodzina, drewno, 2008

„DESIGN-ANTYDESIGN”

18 czerwca – 27 września 2009, Muzeum Architektury we Wrocławiu
komisarz: Maciej kasperski



Na przedmioty na wystawie nie możemy 
patrzeć tylko i wyłącznie jako propozycje dla 
przemysłu (nie to było celem wystawy) ale 
zdecydowanie bardziej jako określenie do-
minujących tendencji w szeroko rozumianej 
wytwórczości. 

Na wystawie można było zobaczyć cały 
przekrój przedmiotów codziennego użycia: 
butle (Bar), dywan (Burgielska), filiżanki (Pa-
tuszyńska), kalendarz autorski (Kaniowski), 
kieliszki (Kajper, Bar), kilimy (Poradowska-
Werszler), kinkiet (Kasperski), lampy (Lip-
ska-Zworska, Grupa Wzorowo, Opalska, 
Szyszka), lustra (Butkiewicz), ławka (Pałka-
Szyszka), misy (Wolanin, Leśniak), plakat (Ćwi-
kła), projekt scenografii (Wieczorek), siedziska 
(Gogulska-Kos), stoły (Kowalski, Gryt, Gna-
cek), taborety (Kowalski, toamaszewski), tale-
rze (Marusińska, chomka-Jaworska), wazony 
(Bar, Patuszyńska). Zestawy naczyń: do przy-
praw (Drzewiecki), do herbaty (Drzewiecki, 
Boratyn), do kawy (Drzewiecki, Ulicka-Rivera). 
a nawet przedmioty tak nietypowe jak: instru-
ment muzyczny (Dudek-Dürer), fajka wodna 
czy urna (Ulicka-Rivera). ta wielość i różno-

rodność form dowodzi jak wciąż we współcze-
snym świecie ważna jest sztuka przedmiotu.

Dlaczego jakiś przedmiot nas urzeka, 
a inne nie? co powoduje, że na posiadanie 
niektórych mamy większą ochotę? Dlacze-
go o jedne wyjątkowo dbamy a los innych 
jest nam obojętny? Na te pytania wciąż nie 
ma jednoznacznej odpowiedzi. Dla każdego 
z nas mogą to być całkiem inne. 

Wystawa, która obyła się w Muzeum Ar-
chitektury cieszyła się dużym powodzeniem 
wśród odwiedzających, nie tylko ze względu 
na ilość prac ale również dzięki ich zróżni-
cowaniu. Niewątpliwym czynnikiem mają-
cym wpływ na sukces wystawy był długi czas 
jej trwania (od czerwca do końca września – 
ponad 3 miesiące).

„Design-Antydesign” był szeroko ko-
mentowany w mediach. Pojawiło się wiele 
artykułów w ważnych magazynach zajmują-
cych się sztuką („Art&Business”, „Sztuka.pl”, 
„Artluk”). Dziesiątki wpisów można znaleźć 
w internecie (szczególnie warte odnotowanie 
jest duże zainteresowanie wystawą wśród 
młodzieży).

Jan Drzewiecki, Wirujący, zestaw do przypraw, porcelana, drewno, metal, 2005, Wyróżnienie

„DESIGN-ANTYDESIGN”



Patrycja Dubiel, Zestaw do tequili, technika mieszana, 2008, Nagroda firmy ARchicOM

Na koniec chciałbym podziękować 
wszystkim uczestnikom wystawy. 

Maciej Kasperski

W wystawie wzięli udział: 
Adam Abel, Maciej Albrzykowski, Agniesz-
ka Bar, Marcin Boratyn, Bożena Burgielska, 
Piotr Butkiewicz, elżbieta chodżaj-Smoliń-
ska, Joanna chomka-Jaworska, Jacek Ćwi-
kła, Jan Drzewiecki, Patrycja Dubiel, Andrzej 
Dudek-Dürer, Magdalena Gazur, Stanisław 
Gnacek, Urszula Gogulska-Kos, Alojzy Gryt, 
Jerzy Janowicz, Grażyna Jaskierska-Albrzy-
kowska, Michał Jędrzejewski, Piotr Jędrzejew-
ski, Agnieszka Kajper, Wojciech Kaniowski, 
Maciej Kasperski, Agnieszka Kopeć, Mał-
gorzata Korenkiewicz, Jacek Kos, Gabriela 
Kowalska, Wacław Kowalski, Agnieszka Leś-

niak, irena Lipska-Zworska, Beata Mak-So-
bota, Karina Marusińska, Joanna Opalska, 
Danuta Pałka-Szyszka, Monika Patuszyńska, 
Kazimierz Pawlak, Grażyna Płocica, ewa 
Pora dowska-Werszler, Janusz robaszewski, 
Krzysztof Rozpondek, Adam Rząsa, Maciej 
Szczypka, Zdzisław Szyszka, Zofia tkaczyk, 
tomasz tomaszewski, Sylvia Ulicka-Rivera, 
honorata Werszler, Piotr Wieczorek, Broni-
sław Wolanin, Grupa WZOROWO.

Jury:
prof. Andrzej Banachowicz (Poznań)
prof. Janusz Krupiński (Kraków)
art. plast. Sebastian Kubica (cieszyn)
art. plast. Bartosz Mucha (Kraków)
prof. Jan Nuckowski (Kraków)



Marcin Boratyn, Mina, zestaw do herbaty, porcelit, 2008, Nagroda Restauracji La Scala

Nagrody:
Grand Prix, Nagroda Prezydenta Miasta 

Wrocławia: Kazimierz Pawlak za zestaw 
prac: Maroko, Pończoszki, Formy dekoracyj-
ne z pomponami

Nagroda Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego: Grażyna Jaskierska-Al-
brzykowska za pracę Witryna

Nagroda Związku Polskich Artystów Pla-
styków: Wacław Kowalski za pracę Mo-
drzew

Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięk-
nych we Wrocławiu: Michał Jędrzejewski 
za pracę XXI & XXI(2)

„DESIGN-ANTYDESIGN”

Nagroda firmy iKeA we Wrocławiu otrzy-
mał: Jacek Kos za pracę high touch 001, 
002, 003

Nagroda Restauracji La Scala we Wro-
cławiu: Marcin Boratyn za Zestaw do her-
baty Mina

Nagroda Zamku Kliczków: Joanna 
Opalska za Obraz wielofunkcyjny

Nagroda firmy ARchicOM: Patrycja 
Dubiel za Zestaw do tequili

Jury przyznało dwa wyróżnienia honoro-
we dla: Jana Drzewieckiego za pracę Wi-
rujący i Joanny Chomki-Jaworskiej za 
Kremowe talerze.



Od dawna wrocławski Zarząd Okręgu 
Związku Polskich Artystów Plastyków nosił się 
z zamiarem zorganizowania na swoim tere-
nie pleneru malarskiego. Na Dolnym śląsku 
działają już uświetnione wieloletnią tradycją 
dwa plenery ceramiczne: Międzynarodowy 
Plener ceramiczno-Rzeźbiarski w Bolesławcu 
– 45 lat!, i Międzynarodowe Sympozjum ce-
ramiczne „Porcelana inaczej” w Wałbrzychu – 
33 lata! Do Kowar zaś od lat 36 zjeżdżają 
artyści tkacze na sławne Warsztaty tkackie.

Wyraźnie brakowało nam plenerowych 
spotkań dla artystów malarzy. tę lukę pró-
bujemy wreszcie wypełnić. Nasza inicjatywa 
spotkała się z wielką przychylnością właści-
cieli Zamku Kliczków, a niezwykłe otoczenie 
i atmosfera Zamku czynią to miejsce wyma-
rzonym terenem do twórczej pracy. Jeśli do 
tego dodamy, że gospodarze Zamku stworzy-
li doskonałe warunki dla uczestników plene-
ru, możemy śmiało stwierdzić, że to pierwsze 
tak pomyślane spotkanie sztuki współczesnej 
na terenie Zamku Kliczków było bardzo uda-
ną imprezą twórczą.

chcemy, żeby ten plener był miejscem re-
alizacji tych zamiarów twórczych, które mają 
swój wyraz w szeroko rozumianym pojęciu ma-
larstwa. Niezależnie od tego, jakimi środkami 
współcześni artyści chcą tę ideę malarstwa re-
alizować, ważne, by było to jednak malar-
stwo. Słyszało się już głosy wieszczące koniec 
malarstwa! Ale ono jakby na przekór ist-
nieje, bardzo się zmienia, bywa, że się-
ga po środki wyrazu nieprzystające do 
dawnego warsztatu malarskiego i do-
wodzi swej nieśmiertelności! i chcieliby-
śmy, by ta idea malarstwa zadomowiła 
się twórczo w Zamku Kliczków. Wła-
ściciele Zamku pp. Magdalena i Jerzy 
Ludwinowie już zapowiedzieli chęć przy-
jęcia pleneru w latach następnych.

Naszą inicjatywę wsparł także grantem 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego, za 
co serdecznie dziękujemy.

Plener będzie miał swój regulamin, 
a uczestniczyć w nim będą mogli tylko człon-
kowie ZPAP bądź – w przyszłości – zapro-
szeni goście zza granicy. Naszym zamiarem 
jest, by to spotkanie miało szerszy horyzont 
i było także forum dyskusyjnym o współcze-
snych sztukach plastycznych. Materiały z tych 
spotkań zamierzamy każdorazowo przedsta-
wiać w wydanym katalogu.

Był także bardzo ciekawy aneks uczest-
ników pleneru na rzecz dzieci ze szko-
ły w sąsiedniej Osiecznicy. Przy współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury artyści wy-
miennie prowadzili warsztaty plastyczne dla 
miejscowej młodzieży. Zajęcia okazały się 
niezwykle pożyteczne, a liczba uczestników 
wciąż rosła. Nie zrezygnujemy z tej formy 
edukacji przyszłych konsumentów sztuki!

W tym pierwszym plenerze Park sztuki – 
Kliczków 2009 docieraliśmy się organizacyj-
nie. Myślę, że następne będą się zmieniać, 
tak by zmiany satysfakcjonowały wszystkie 
strony tej zapowiadającej się bardzo intere-
sująco imprezy twórczej na Dolnym śląsku.

 Piotr Wieczorek

PARK SZTUKI PARK SZTUKI – ZAMEK KLICZKÓW 2009

Łukasz Morawski, Zamek, rysunek, 2009
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PLENEr MALArSKI – KLICZKÓW 2009

W dzisiejszych pluralistycznych czasach 
trudno jest mówić o wiodących tendencjach 
estetyczno – artystycznych obecnej sztuki. Wie-
lu krytyków pisze o końcu sztuki oraz zmierz-
chu poszczególnych dyscyplin artystycznych. 
W swojej książce Koniec Sztuki Donald ku-
spit dowodzi o załamaniu się pewnego nur-
tu sztuki wywodzącego się z korzeni rewolty 
dadaistycznej z początków dwudziestego wie-
ku. Prekursorem postawy skrajnie radykalnej 
odrzucającej dyscyplinarne i warsztatowe my-
ślenie o sztuce był Marcel Duchamp. twórca 
ready made zdaniem Kuspita wytyczył nihi-
listyczne kierunki sztuki współczesnej, które 
doprowadziły do obecnej zapaści, braku ja-
kichkolwiek norm i wartości, sytuacji w której 
o wszystkim decyduje chwilowa moda i ko-
niunktura. Sztuka utraciła transcendentne wa-
lory, z poważnej i wzniosłej stała się banalna 
i codzienna. Naśladując i komentując me-
chanizmy pop kultury stała się ubogą krew-
ną tej ostatniej. tracąc swoją wyjątkową aurę, 

mistrzostwo realizacyjne, estetyczną transpo-
zycję, personalistyczny wymiar, sztuka utraciła 
swoją swoistość, roztapiając się w codzienno-
ści straciła nadrealny wymiar. Jedynym ce-
lem większości współczesnych artystów stał 
się szybki sukces, chęć zaistnienia w mas me-
diach. Miast rzetelnej i intelektualnej twór-
czości mamy do czynienia (zdaniem autora) 
z bezustannymi skandalami i prowokacja-
mi. Szlachetny jednostkowy bunt artystów 19 
i 20 wieku, zastąpiony został konformizmem, 
marketingiem i oportunizmem. Skrajne ma-
nifestacje poartystycznych eksperymentów 
wspierają czołowi kuratorzy i krytycy postmo-
dernistycznej formacji intelektualnej. świat 
dzisiejszej postsztuki jawi się Kuspitowi jako 
bezwartościowy śmietnik, wymieniany na 
duże pieniądze. Autor przestrzega nabywców 
tej sztuki po sztuce, aby nie psuli pieniędzy, 
ponieważ kupując nic nie warte rzeczy, za-
mieniają pieniądze w bezwartościowe pseu-
dowalory.

uczestnicy pleneru
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Zupełnie inaczej opisuje obecną sytuację 
Grzegorz Dziamski w swojej książce Sztuka 
po końcu sztuki. Autor określa aktualną 
działalność artystyczną jako sztukę globalną, 
ujawniającą się z ogromną aktywnością na 
wielu międzynarodowych festiwalach. Sztuka 
stała się podobnie jak dzisiejsza rzeczywistość 

mobilna i transkulturowa, zatraciła swoją uni-
wersalność na rzecz wielowątkowego dialo-
gu kulturowego. O obliczu dzisiejszej sztuki 
decydują przede wszystkim kuratorzy wiel-
kich imprez artystycznych oraz istotne proble-
my nękające globalny świat. W dzisiejszych 
czasach sztuką może być wszystko, a wszelkie 

krystyna szczepaniak, 
I, tłusta pastel, 2009

Otwarcie wystawy poplenerowej...
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definiowanie jej utraciło sens. Wyróżnia ją 
absolutna wolność, bezcelowość i bezuży-
teczność. Sztuką jest to, zdaniem autora, co 
nie mieści się w dzisiejszym rozumieniu świa-
ta. Będąc przejawem absolutnej wolności, 
sama wyznacza sobie obszary i formy działa-
nia. Wszelkie definiowanie, pytanie o jej isto-
tę krępuje i ogranicza jej absolutny charakter. 
W tej perspektywie rozmowa o końcu sztuki 
utraciła swoją aktualność, ponieważ obecnie 
obowiązują zupełnie inne reguły gry. Grze-
gorz Dziamski stwierdza, że wszystko może 
być sztuką, ale nie o wszystkim warto rozma-
wiać. Ważkie problemy dzisiejszego świata 
(uchodźcy, imigranci, terroryści, gastarbe-
iterzy, niepokoje społeczne, zagrożenia po-
lityczne) to kluczowe problemy poruszane 
przez artystów sztuki globalnej. Kultura, po-
lityka i ekonomia to odniesienia dla tak po-
jętej praktyki artystycznej. Autonomiczne 
i wewnętrzne problemy sztuki modernistycz-
nej straciły swoją aktualność. Dzisiejsza sztu-
ka nawiązuje do pop – artu, konceptualizmu 

jest krytyczna i kontekstowa. Prowadzi twórczy 
dialog z światową kulturą wizualną. Zamiast 
ubolewać nad zmierzchem sztuki, należy zro-
zumieć, iż stała się ona obecnie transkulturo-
wym dialogiem artystycznym. Posiada płynny 
i niestabilny charakter, podlega bezustan-
nemu ramowaniu zależnemu od kontekstu 
wystawienniczego. Jest znakiem pustym, któ-
remu znaczenie i sens nadają poszczególni 
odbiorcy. Autor stwierdza, że sztuka globalna 
jest przeciwna esencjalizmowi, ten bowiem 
wprowadza sztywne definicje, akcentuje od-
rębności, oddziela sztukę od innych dziedzin 
społecznych. Aktualna praktyka artystyczna 
znosi natomiast odrębności na rzecz akcepta-
cji różnorodności i pluralizmu globalnej kul-
tury. W tym świetle obecny obraz sztuki, to nie 
katastrofa moralna i etyczna, którą opisuje 
Donald kuspit, lecz wielobarwny twórczy pro-
ces, przejawiający się olbrzymią ilością mię-
dzynarodowych imprez, charakterystycznych 
dla globalnego świata. Sytuacja nakreślona 
przez tych teoretyków wymaga głębokiej za-

PLENEr MALArSKI – KLICZKÓW 2009
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anna kutera, Wieże Kliczkowa, foto-collage, 2009

dumy, zarówno ze strony artystów, od-
biorców jak i krytyków sztuki. 

Pragnąc stworzyć płaszczyznę do 
konfrontacji i prezentacji różnorakich 
postaw twórczych Wrocławski Okrąg 
ZPAP zorganizował wraz z właściciela-
mi zamku kliczków Plener Malarski na 
terenie tego obiektu w dniach 19-31 
lipca 2009 r. Zaprosiliśmy do udziału 
w tym przedsięwzięciu artystów mala-
rzy jak i twórców interdyscyplinarnych, 
którzy malują oraz realizują projek-
ty fotograficzne, filmowe, performan-
ce i happeningi. Uczestnikami pleneru 
byli: Piotr Błażejewski, Andrzej Dudek-
Dürer, Małgorzata Kazimierczak, Wal-
demar kuczma, anna kutera, romuald 
Kutera, Witold Liszkowski, Mariusz Mi-
kołajek, Łukasz Morawski, Krzysztof 
Skarbek, Krystyna Szczepaniak, elżbie-
ta terlikowska i igor Wójcik. Działaniom 
artystycznym towarzyszyła sesja teore-
tyczna prowadzona przez Grzegorza 
Dziamskiego, Bogusława Jasińskiego 
i Andrzeja Saja. Każdego dnia w trakcie 
wieczornych wystąpień autorskich artyści pre-
zentowali swoje poglądy twórcze oraz filmy 
poświęcone własnej sztuce. integralną czę-
ścią pleneru były zajęcia warsztatowe z miej-
scową młodzieżą i dziećmi prowadzone przez 
wszystkich uczestników na terenie Gminne-
go Ośrodka Kultury w Osiecznicy i Zamku 
Kliczków. Nadając tej imprezie taki charak-
ter pragnęliśmy doprowadzić do konfrontacji 
wielorakich, niejednokrotnie przeciwstawnych 
postaw twórczych, zintegrować wrocławskich 
artystów wypowiadających się za pośred-
nictwem różnorodnych mediów. W trakcie 
wspólnych dyskusji próbowaliśmy odpowie-
dzieć sobie na pytanie, czym jest malarstwo 
na mapie aktualnej sztuki, oraz szerzej, czym 

jest dzisiejsza praktyka artystyczna w zmien-
nej i pluralistycznej rzeczywistości. Proble-
mom tym poświęcona była sesja teoretyczna 
prowadzona przez zaproszonych teorety-
ków sztuki. W trakcie warsztatów z miejscową 
młodzieżą, oprócz zajęć praktycznych artyści 
zapoznawali słuchaczy z skomplikowanymi 
problemami sztuki współczesnej oraz wła-
sną twórczością. Zrealizowane prace malar-
skie, fotograficzne i filmowe zaprezentowane 
zostaną na wystawie w Zamku Kliczków oraz 
na planowanych wystawach na terenie Dol-
nego śląska.

Witold Liszkowski 
Komisarz Pleneru
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Zjazd zostanie zwołany 21-23 marca 
2010 r. tak postanowił Zarząd Główny na-
szego Związku.

Ale miało być inaczej. Nie pora tu ko-
mentować zawirowania dotyczące terminów 
zwołania XXiii Zjazdu, winniśmy jednak Ko-
legom pewne wyjaśnienie.

Przesłane do członków naszego Okrę-
gu w październiku 2009 powiadomienia 
o zwołaniu Walnego Zebrania Wyborczego 
Okręgu już po ich wysłaniu okazały się nie-
aktualne! Porządek obrad, który przesłaliśmy 
przewidywał wybór nowego Zarządu Okrę-
gu Wrocławskiego ZPAP. Zakładaliśmy, że 
wybór nowych władz okręgowych, ale także 
naczelnych odbędzie się już na warunkach 
znowelizowanego statutu ZPAP. ten statut, 
który opracowywała powołana na poprzed-
nim Zjeździe w Łodzi Komisja Statutowa miał 
być przyjęty przez zwołany specjalnie w tym 
celu Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. Jednak 
Zjazd, zwołany do Warszawy, nie został na-
leżycie przygotowany i nie można było przy-
jąć nowelizacji statutowych.

Dlatego też w obawie, by dalej nie na-
ciągać statutowych terminów XXiii Zwyczaj-
ny Zjazd Delegatów ZPAP musi się odbyć na 
warunkach statutu niezmienionego, aktu-
alnie obowiązującego. A my sądziliśmy, że 
Zarząd Główny zdąży i chcieliśmy już w paź-
dzierniku odbyć nasze wrocławskie Walne 
Zebranie. Nie wyszło. Odbędziemy je po 
marcowym Zjeździe Delegatów ZPAP. Mamy 
nadzieję, że na Zjeździe tym razem zdoła-
my uchwalić najważniejsze propozycje Ko-
misji statutowej.

Jednak na naszym październikowym Ze-
braniu w Muzeum Architektury wybraliśmy 
delegatów Okręgu Wrocławskiego na naj-
bliższy XXiii Zjazd Delegatów ZPAP. Delega-
tami zostali w kolejności głosów:

1. Piotr Wieczorek 
2. Grażyna Deryng
3. Jerzy Janowicz
4. Witold Liszkowski
5. Grażyna Jaskierska
6. Ewa Granowska
7. Anna Kutera
a zastępcami:
1. Ludmiła Schall-Cieślak
2. Anna Babicka
3. Małgorzata Kazimierczak

Złożyło się zatem tak, że kadencja władz 
Związku potrwa parę miesięcy dłużej niż 
przewiduje statut, a Zarząd Okręgu zmie-
nimy najwcześniej w kwietniu 2010. Myślę, 
że będzie cieplej niż w październiku i przyj-
dziecie gremialnie na nasze Zebranie Wy-
borcze.

Piotr Wieczorek

ZWYCZAJNY XXIII ZJAZD SPrAWOZDAWCZO-WYBOrCZY ZPAP

ZMIANY W STATUCIE

Na ostatnim, czyli XXii Walnym Zjeździe 
Delegatów ZPAP w Łodzi powołano Komisję 
Statutową, której zadaniem miało być wpro-
wadzenie poprawek w istniejącym statucie 
powodujących usprawnienie życia Związku.

Uwzględniając powyższe, jak i wnioski 
napływające z Okręgów, Komisja w dniu 
12.08.2009 złożyła projekt statutu do Za-
rządu Głównego ZPAP. Zarząd Główny zwo-
łał Nadzwyczajny Zjazd Delegatów na 12 
i 13 września w Warszawie. Niestety, Zjazd 
nie był w stanie obradować ze względu na 
brak wymaganej dla zmian statutowych 
obecności 2/3 wybranych delegatów.

to tyle tytułem wstępu, a teraz główne 
proponowane zmiany w statucie:



1. Zmiana kadencyjności władz z 3 na 4 lata.
 Wydaje się, że okres 3-letni kadencji Za-

rządów Okręgów (obowiązujący statut) 
to za krótki czas na długofalowe dzia-
łania z władzami administracyjnymi. to 
samo dotyczy Zarządu Głównego.

2. Zmiana terminu Zebrań Sprawozdaw-
czo-Wyborczych w Okręgach.

 Zebrania te mają odbywać się przed Wal-
nym Zjazdem Delegatów. Spowoduje to, 
że w Walnym Zjeździe Delegatów mogą 
brać udział nowo wybrani prezesi Okrę-
gów tworzący Kolegium Prezesów Okrę-
gów nowej kadencji. Ponadto eliminuje to 
konieczność powoływania dodatkowych 
zebrań okręgowych wybierających de-
legatów na Walny Zjazd Delegatów (jak 
w dotychczas obowiązującym statucie).

3. Uporządkowanie kompetencji Zarządu 
Głównego i Kolegium Prezesów Okręgów.

 Osobowość prawna Okręgów uzasadnia 
nowe kompetencje Kolegium Prezesów 
jako swojego rodzaju rady nadzorczej 
dla Zarządu Głównego.

4. Uściślenie zakresu działalności Głównej 
komisji rewizyjnej.
Osobowość prawna Okręgów zmienia 

zakres kompetencji Głównej Komisji Rewi-
zyjnej, przerzucając część z nich na Okręgo-
we komisje rewizyjne.

Jerzy Janowicz
Członek Komisji Statutowej ZPAP

NITKA W rATUSZU
maj 2009

Zdzisław Nitka, Głowa. E. Munch, drzeworyt, 2003

Zdzisław Nitka, Bez tytułu, akwarela, ołówek, 2005
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WYZWALANIE PAMIęCI

BWA, Jelenia Góra, wernisaż 05. listo-
pad (wystawa czynna do 05 grudnia) „Wy-
zwalanie pamięci” to nietypowe realizacje, 
niecodzienna pełna refleksji, pamięci i jej 
wyzwalaniu wystawa łącząca Agnieszkę Ko-
peć z fotografiami czesława chwiszczuka, 
który dzięki narzędziom cyfrowym, stwarza 
nowe rzeczywistości zapamiętanych miejsc, 
zdarzeń, gdzie granica pomiędzy imagina-
cją i realnością zaciera się tracąc znaczenie. 
„Wyzwalanie pamięci” w pracach fotogra-
ficznych oraz rzeźbach - obiek-
tach AOt’e (Architektonicznych 
Obiektów tkanych) Agnieszki 
Kopeć to wyzwolenie człowieka 
z czasu, które zachodzi w róż-
nych przestrzeniach, nie tylko na 
poziomie warsztatu poprzez no-
watorską cyfrową obróbkę ob-
razu, czy nowe wykorzystanie 
splotu, ale przede wszystkim wni-
kanie w głąb przestrzeni sztu-
ki, zarówno przez jej kontekst 
historyczny, ale nade wszyst-
ko jej wyzwolenie ku przyszłości. 

Nowe technologie zapisu obrazu malar-
skiego, odczucia czesława chwiszczuka 
nierozerwalnie związane z bytem otwiera-
ją widza, nie tylko na kosmos (nowy czas) 
ale stają się też kosmologicznym podsu-
mowaniem „naszego” trwania w kontek-
ście nie przerwanego strumienia-sztuki. 
Fotografia cyfrowa barwna wreszcie sam 
zapis 01, a w końcu i tytuł pozostają nie-
rozerwalne w obrazie pamięci, którą wciąż 
od nowa wyzwalają i prowokują do odnie-
sienia do rzeczywistości zastanej. Podobnie 
funkcjonują obiekty AOt’e, Agnieszki Kopeć, 
której splot wątku i osnowy odwraca zastany 
porządek i przez swą absurdalność, tworzy 
nowy obiekt, a przez grę słów nowe znacze-
nie. Realizacje obu artystów stanowią zapis 
losu człowieka w pamięci samych autorów. 
Wyzwalają wibrujące emocje rozedrgane-
go obrazu, ale i niepokojącego obiektu. Wy-
zwalanie pamięci to wyzwalanie przyszłości, 
którą odbiorca w zetknięciu z pracami obu 
artystów odnajduje sam, a raz zobaczywszy 
nigdy już ta pamięć, jego własna nie będzie 
taka sama.

Agnieszka Kopeć

Agnieszka Kopeć, Gwałt na ludzkiej osobowości

czesław chwiszczuk, Autoportret z Nimbem
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Już po raz trzeci wspominaliśmy twórców 
wrocławskiej kultury i naszych kolegów, któ-
rzy odeszli już od nas, a których praca i dzie-
ło kształtowało naszą kulturę.

Misterium Zaduszkowe organizowaliśmy 
przy życzliwym wsparciu Wydziału Kultury 
Urzędu Miejskiego i tradycyjnej, muzycznej 
współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Jaz-
zowym – Klub „Rura”.

Było nieco melancholijnie, ale nie smut-
nie… Pisaliśmy klepsydry pamięci, zapala-
liśmy znicze, poczęstunkiem obrzędowym 
przywoływaliśmy pamięć naszych kolegów 
i przyjaciół. 

Duże projekcje na ścianach i ekranach, 
które zaproponowali nasi koledzy Witek Lisz-
kowski i Roman Kutera naszą pamięć mate-
rializowały obrazem…

Na przyszłoroczne Zaduszki na Jatkach, 
na spotkanie z naszą pamięcią już teraz za-
praszamy!

MISTErIUM 
ZADUSZKOWE 2009 
NA JATKACH

Zarząd Okręgu 
ze smutkiem zawiadamia, 
że zmarł nasz Kolega
artysta malarz

MARiAN POźNiAK

członek Grupy 
Wrocławskiej
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STO LAT ZPAP

Rok 2011 jest rokiem wielkiego jubileuszu 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego 
główne założenia i idee, a także zręby orga-
nizacyjne powstały w Krakowie w roku 1911. 
Po wielu przejściach, dwóch wojnach świato-
wych, komunizmie i działalności podziemnej 
w okresie stanu wojennego możemy powie-
dzieć, że nasz związek z historią Polski i jej 
kulturą jest trwały i niekwestionowany. Dziś, 
w wolnym europejskim kraju mamy inne za-
grożenia, z którymi musimy się mierzyć.

Zarząd Okręgu Wrocławskiego ZPAP pra-
gnie uczcić ten chwalebny i niezwykły jak na 
polskie historyczne realia jubileusz. Mają to 
w swych zamiarach także inne Okręgi Związ-
ku w całym kraju.

Zamierzamy przy tej okazji wrócić do nie-
co odsuniętej tradycji i zorganizować swoisty 
festiwal Związku, który nawiązałby do dawno 
nie organizowanych we Wrocławiu Wystaw 
Okręgowych. Pomysł nie jest jeszcze 
dopięty, ale sygnalizujemy go 
wszystkim członkom na-
szego stowarzysze-
nia, bo tylko oni 
mogli będą brać 
udział w tej wie-
lorako pomyśla-
nej prezentacji.

Opracowu -
jemy regulamin 
jubileuszowych 
wystaw, w któ-
rych zamierzamy 
zaprezen tować 
wszystkie dyscypli-
ny sztuk plastycz-
nych. chcemy, by 
były tam prezento-
wane prace najnow-
sze, powstałe w czasie 

ostatnich dwóch lat. chodzi nam o prace 
nowe, a nie wyciągnięte z lamusa. Planuje-
my także wydać katalog prezentowanych na 
tej jubileuszowej wystawie.

Z podobnymi zamiarami noszą się też 
inne Okręgi, zatem nasza propozycja wpi-
suje się w swoisty krajowy festiwal stulecia 
zPaP.

Regulamin tej prezentacji przekażemy 
koleżankom i kolegom w terminie później-
szym, po koniecznych uzgodnieniach z siła-
mi zewnętrznymi. Myślimy też o niezbędnych 
dla realizacji tego zadania walorach finan-
sowych, wszystko jedno jakiej barwy i rodza-
ju kruszcu, byle dużo i obficie! Jeśli macie 
pomysły na ich zdobywanie, prosimy o szyb-
ki sygnał pod ZPAP@infoserwis.wroc.pl

Piotr Wieczorek
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Do redakcji: GrUPA WrOCłAWSKA

List przesłany przez kol. Zbigniewa Paluszaka

Wrocław, dnia 21.10.2009

Grupa Wrocławska, powstała w 1961 roku (pierwsza nazwa „Szkoła Wrocławska”), była 
i jest ważnym epizodem w historii wrocławskiej plastyki. Jest również częścią biografii kole-
gów i mojej.

W 1968 roku Maciej Gutowski pisał w katalogu wystawy krakowskiej: „…Obserwując 
z zewnątrz twórczość Grupy… jaśniej widzę jej znaczenie niebagatelne i bynajmniej nie tylko 
środowiskowe. Grupa Wrocławska, jak wszystkie obecnie istniejące ugrupowania artystycz-
ne, nie jest jednolita, jej przedstawicieli wydaje się dzielić wszystko… Ale równocześnie łączy 
coś co jest chyba bardziej istotne – szczerość postaw…”

Naturalnym „ojcem chrzestnym” z racji wieku i doświadczenia był eugeniusz Geppert, na-
tomiast znaczną część Grupy stanowili absolwenci wrocławskiej PWSSP. Nie było podziału na 
gwiazdy i satelity, łatwo to sprawdzić przeglądając stare katalogi.

Jednak po zawieszeniu działalności Grupy, zaczęło się lansowanie jednych i „wyciszanie” 
innych kolegów. trudno pozbyć się wrażenia, że to „selekcjonowanie” trwa nadal. 

Muzeum Miejskie Wrocławia w swojej stałej kolekcji malarstwa eksponowanej w otwar-
tym i pięknie odrestaurowanym Pałacu Królewskim przy ul. Kazimierza Wielkiego dało temu 
pełny wyraz. Doprowadziło to do sytuacji, w której można było bez skrupułów ocenzurować 
Grupę Wrocławską.

Bardzo zdziwił mnie brak w kolekcji obrazów Małgorzaty Grabowskiej i Mariana Poźnia-
ka, który niedawno miał piękną wystawę jubileuszową, ale… w Muzeum Architektury. Wierzę, 
że można było ich dzieła pozyskać w formie chociażby depozytów i eksponować je w Pałacu. 
to przecież bardzo istotna część historii kultury Wrocławia.

Pisząc tych parę zdań przeglądałem stare, ubogie, czarno-białe, drukowane na kiepskim 
papierze katalogi Grupy i porównywałem z luksusowym katalogiem Muzeum. Nie mogłem 
oprzeć się refleksji, że Grupa Wrocławska zasłużyła sobie na uczciwą monografię opracowa-
ną i wydaną równie starannie jak część niemiecka katalogu.

Okazja jest znakomita – setne urodziny ZPAP!

    Zbigniew Paluszak

Od redakcji:
Artysta malarz Zbigniew Paluszak był członkiem Grupy Wrocławskiej, jest 

twórcą, którego dzieło malarskie weszło na trwale do historii powojennego ma-
larstwa wrocławskiego. Mieszka i tworzy we Wrocławiu.
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Rok 1959. Wrocławski Rynek. chłopiec 
karmiący gołębie. Szarość bruku, szarość go-
łębi, szarość tłumu ludzi w tle. chwila zatrzy-
mana. Wizerunek chłopca z foto grafii jest 
obecny na wszystkich obrazach. tak potrakto-
wany przestaje istnieć jako swoisty autoportret 
artysty, informacja traci znaczenie; chłopiec 
staje się symbolem. Postać dziecka funkcjonu-
je jako punkt odniesienia, zapis konkretnych 
przeżyć, indywidualnych pragnień i ocze-
kiwań, jako wizja doświadczeń, wyborów 
i ograniczeń wydobytych z pamięci. 

Nie jest to jednak opowieść o przeszło-
ści. cykl obrazów nie jest też pamiętnikiem 
życia artysty. Jest serią znaczących 
sekwencji; przywołuje sytuacje 
doświadczane w różnym stopniu 
przez pokolenie lat pięćdziesią-
tych. ten indywidualny komen tarz 
rzeczywistości czyniony z dużym 
dystansem, często zabarwiony iro-
nią, jest spojrzeniem wstecz z per-
spektywy dnia dzisiejszego. Staje 
się pytaniem o możli wości i uwa-
runkowania życiowych wyborów.

Obrazy, pozornie podobne, 
płynnie ulegają istotnym przemia-
nom. Różnice w mi mice twarzy, 
ubiorze, gama dodatkowych re-
kwizytów określających komento-
waną sytuację mają swoje źródło 
zarówno w rzeczywistym doświad-
czeniu, jak i w świecie fikcji. Po-
stać chłopca identyfikowana jest 
poprzez przypisaną jej rolę. Zo-
brazowane zdarzenie nabiera 
wagi, prowokuje pytania i ocze-
kuje interpreta cji. cały cykl obra-
zów utrzymany jest w jednakowej 
prawie tonacji. Dominująca sza-
rość, uzupełniona ciepłymi brą-

zami, podkreśla znaczenie upływającego 
czasu. Kolorystykę obrazów przełamuje błę-
kitny akcent, linia, plama. ten kolor od za-
wsze, w różny sposób, jest obecny w pracach 
artysty. Symbolizuje życie, trwanie, malar ski 
akcent dążeń i nadziei...

Obrazy skłaniają do bezpośredniego, 
kameralnego odbioru i dialogu.

Maria Dziedziniewicz

W teatrze, olej na papierze, 2009

MIrEK ANTONIEWICZ – 30 LAT PrACY TWÓrCZEJ
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STYPENDIUM

Nasza koleżanka izabela chamczyk 
uzyskała stypendium przyznane przez pi-
smo artystyczne „artluk” dla młodego arty-
sty plastyka.

zaprezentowane prace i oferta przeko-
nały fundatorów stypendium, że to właśnie 
izabela powinna otrzymać to znaczące dla 
młodego artysty wyróżnienie.

Zarząd Okręgu Wrocławskiego ZPAP 
wsparł te starania i teraz serdecznie gratu-
lujemy!

izabela chamczyk ukończyła studia 
w 2009 roku w ASP Wrocław, dyplom: ma-
larstwo i multimedia w pracowniach Pawła 
Jarodzkiego i Przemysława Pintala.

Pismo „artluk” zapewniło swej stypendy-
stce prezentację jej prac w najbliższym nu-
merze.

a

NAGrODA

Andrzej Szumski na ii Międzynarodowym 
Biennale Obrazu „Quadro-Art 2009” w Ło-
dzi otrzymał i nagrodę za obraz „Rok sło-
neczny”.
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Inicjatywa Zarządu Okęgu ZPAP – rZEźBA W MIEŚCIE

STANOWISKO DOTYCZĄCE rEALI-
ZACJI rZEźBIArSKICH I SUGESTIE 
ZWIĄZANYCH Z NIMI rOZWIĄZAŃ 
MIEJSC PUBLICZNEJ PrZESTrZENI 
MIEJSKIEJ WE WrOCłAWIU wypraco-
wane na spotkaniu w dniu 27.10.2009 r., 
poprzedzającym dyskusję i roboczy ogląd 
niektórych miejsc i rozwiązań rzeźbiarskich 
we Wrocławiu odbyty wraz z Prezydentem 
Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem w dniu 
3.11.2009 r.

zebrani:
1. Grażyna Jasierska-Albrzykowska – Pro-

fesor ASP, kierownik Katedry Rzeźby;
2. Michał Jędrzejewski – Profesor ASP, kie-

rownik Katedry Architektury Wnętrz, sce-
nograf, b. rektor

3. christos Mandzios – Profesor ASP, dzie-
kan Wydziału Rzeźby;

4. Leon Podsiadły – Profesor ASP, b. dziekan 
Wydziału Rzeźby;

5. Józef Sztajer – architekt, art. rzeźbiarz, 
zPaP

6. Piotr Wesołowski – architekt, art. rzeź-
biarz, doktorant Politechniki;

7. Piotr Wieczorek – art. plastyk, scenograf, 
prezes zPaP
Po wspólnej dyskusji zebrani przedsta-

wiają pod rozwagę podejmujących decyzje 
władz swoje stanowisko dotyczące interesu-
jących środowisko twórców zagadnień:

– Problemy rzeźby ustawionej w prze-
strzeni publicznej traktujemy bardzo poważ-
nie, nawet gdy temat jej nie jest wielki czy 
pomnikowy. Zawsze jest to rozwiązanie kosz-
towne i obecne w przestrzeni miejskiej przez 
długie lata. Wymaga rozważnego decydo-
wania, a terminy realizacji z wielu względów 
nie mogą być karkołomne.

– Wszelkie rozwiązania pomnikowe win-
ny być wyłaniane w konkursach rzeźbiar-
skich organizowanych na ogólnie przyjętych 
zasadach.

– Jeśli wynik konkursu nie daje rozwią-
zania zadowalającego, projekt nie musi być 
realizowany. Niech dojrzewa w czasie. Lepiej 
szukać innego terminu gwarantującego re-
alizację dobrego dzieła niż psuć przestrzeń 
rozwiązaniem byle jakim.

– tak dalece, jak to możliwe należy do-
prowadzić do „odpolitycznienia” tematu 
rzeźby w przestrzeni. Jeśli to jednak będzie 
koniecznością, przedsięwzięcie winno być 
poprzedzone szeroką dyskusją i studiami. 
Różnorodne „grupy nacisku” nie powinny 
decydować o kształcie dzieła.

– Pożądanym rozwiązaniem są rzeźby 
kameralne, będące jednak dziełami sztuki, 
a nie nagrodą czy darowizną dla Miasta. ta-
kie projekty uzyskane drogą konkursową lub 
powstałe jako dzieła z innych powodów, mo-
głyby być wielką atrakcją artystyczną wielu 
zaułków i kameralnych miejsc Wrocławia.

– Proponujemy, by dokonać przeglądu 
rzeźb istniejących, często niekompletnych 
lub niedokończonych, bądź ustawianych na 
dziko. O ich losie odważnie powinny zade-
cydować odpowiednie instytucje miejskie.

– Realizowany projekt nie powinien być 
„składakiem”, czyli pracą realizowaną przez 
kilku twórców-rzeźbiarzy; to zwykle nie daje 
dobrego efektu.

– Proponujemy także, by uporządkować 
i uczynić znaczniejszą informację wizualną 
wewnątrz miasta. Pewne zaczątki już są, ale 
wydają się być zbyt anemiczne.

– Koniecznością staje się również skutecz-
ne rozwiązanie problemu agresywnych, do-
wolnych w formie i rozmieszczeniu reklam na 
budynkach, nie tylko zabytkowych. Są optycz-



ną, nachalną dominantą. Pewne dobre decy-
zje już zapadły, ale czy wystarczają?

– Postulujemy także, by powstrzymać 
osadzanie firm biurowych w parterach bu-
dynków Starego Miasta. chodzi tu głównie 
o banki i lokale bankopodobne zajmujące 
coraz więcej przestrzeni, a które z racji swe-
go systemu pracy w ciągu dnia mają zasło-
nięte witryny, a od godzin przedwieczornych 
są już nieczynne, tworząc martwe użytkowo 

miejsca. Banki wypierają także stare profesje 
i miejsca tradycyjnych odwiedzin. W dużej 
przestrzeni Starego Rynku we Wrocławiu nie 
ma np. żadnej profesjonalnej galerii sztuki 
prezentującej sztukę najnowszą.

Wyłoniony już w czasie oglądu terenu 
pomysł stworzenia na placu Nankiera „wy-
miennego miejsca dla młodej rzeźby” np. 
studenckiej wydaje się bardzo interesującą 
inicjatywą.

Kolega Leszek Leszcz płynnie reguluje składki związkowe. A Ty? J. 
Ćw

ikł
a
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SZTUKA NIE TYLKO W STYLU BLUE JEANS

Monograficzna wystawa Mariusza Mi-
kołajka w Browarze Mieszczańskim (15-30 
października 2009) była wydarzeniem mul-
timedialnym, anektującym ogromną prze-
strzeń ekspozycyjną. Artysta pokazał na 
niej obrazy z różnych okresów twórczości, 
działania plastyczne podejmowane w prze-
strzeniach ludzkiej bezdomności – domach 
dziecka, ośrodkach resocjalizacyjnych, dwor-
cu kolejowym, więzieniu, Monarze, utrwalo-
ne na zdjęciach i taśmie filmowej, a także 
pełne ekspresji instalacje o charakterze rzeź-
biarskim. Przemiana jednego z pomieszczeń 
Browaru w komorę grobową z rzędami ka-
miennych sarkofagów, na których spoczy-
wały ludzkie truchła, a innego w miejsce 
krwawej egzekucji, ze zwisającym z sufitu 

strzępem ludzkiego ciała, wraz z towarzy-
szącymi jej efektami akustycznymi przywo-
dziła na myśl mroczny klimat sztuki baroku. 
W tej właśnie części wystawy doszła najsilniej 
do głosu jej narracja dramaturgiczna, budo-
wana przez tradycyjną antynomię elemen-
tów statycznych i dynamicznych, ciemności 
i światła, ciszy i wzmagającego się dźwięku 
spadających kropli wody.

 Spośród niespodzianek, jakie czekały na 
wernisażowych gości szczególnie godny od-
notowania był występ wrocławskiego mima 
– Mariusza Sikorskiego, który zaprezentował 
przejmujący mimodram inspirowany twór-
czością Mikołajka. Z wielkim wyczuciem jej 
charakteru wcielał się w kolejne dramatis 
personae, poddawał swoistej reinterpretacji 

MArIUSZ MIKOłAJEK W BrOWArZE MIESZCZAŃSKIM



znamienne dla nich pozy i gesty. Poruszająca 
i piękna pantomima, modelująca przestrzeń 
wokół siebie i zarazem modelowana przez 
otaczające obrazy, została zarejestrowana 
na taśmie filmowej i przez czas trwania wy-
stawy była udostępniona widzom w postaci 
filmu video oraz ruchomego obrazu na du-
żym ekranie.

istotne zmiany, jakie zaszły w malarstwie 
Mariusza Mikołajka, do tej pory zdominowa-
nego przez treści religijne i egzystencjalne 
o dużym ładunku dramaturgicznym, reje-
strowała ostatnia część ekspozycji. Znalazła 
się na niej grupa obrazów „hand made 
indigo art” z ostatniego roku twór czości. 
Współpraca z firmą Americanos – znanym 
producentem i dystrybutorem odzieży dżin-
sowej zaowocowała nie tylko zmianą kolory-
styki obrazów, malowanych teraz na denimie 
o barwie indygo. co ważniejsze, skłoniła ar-
tystę do podjęcia nowych tematów jakby ro-
dem z książki. k.t. toeplitza „kultura w stylu 
blue jeans”, a w następstwie spowodo-
wała istotne przeobrażenia formalne. 
Odwołania do kultury masowej, „sztuki ni-
skiej” właściwej reklamie, do naszego ko-
mercyjnego otoczenia, ikonosfery fitness 
clubów i peep-shopów, jakkolwiek mogą 
budzić pewne skojarzenia ze sztuką pop–
artu, to w istocie wyrastają z innych pobudek 
i niosą odmienne przesłanie. Potraktowane 
z przymrużeniem oka, krzykliwe, obfitujące 
w paradoksalne zestawienia stają się w isto-
cie „metajęzykiem banalności”, wskazują na 
całkowite „odczarowanie” świata, wyzutego 
z wyższych celów i znaczeń. 

Mariusz Mikołajek – kurator, aranżer 
i wykonawca wystawy w jednej osobie, dał 
się tym razem poznać jako designer artefak-
tu o wielkiej sile wizualnego działania. tytuł 
„Zawsze początek” nie okazał się na wyrost, 

lecz był w pełni adekwatny do jej charakteru. 
Można się było przekonać, że artysta wciąż 
poszukuje nowych tematów, motywów, środ-
ków obrazowania i na coraz większą skalę 
korzysta z bliższych współczesności technik 
przekazu udowadniając, że łączenie ma-
larstwa sztalugowego, rzeźby, performance 
oraz nowych mediów jest czymś naturalnym, 
zarazem wzbogaca i intensyfikuje autorski 
przekaz. Niezależnie od wszystkich tych no-
wości, zaledwie zasygnalizowanych w krót-
kim tekście, twórczość Mikołajka pozostaje 
metafizyczna – czyli taka, która stara się wy-
razić doświadczenie istoty/głębi życia, dzięki 
czemu stanowi alternatywę dla mody na ba-
nalność i zabawę w sztuce. 

Renata Rogozińska
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Galeria Sztuki Współczesnej elżbiety Ko-
ścielak powstała w 2006 roku z przekształce-
nia Autorskiej Galerii FORUM+ działającej 
od 2003 roku. Od marca 2009 galeria ma 
swoją siedzibę przy ul. Jatki 12-13. Galeria 
działa pod patronatem ZPAP Okręg Wro-
cławski.

Właścicielka galerii jest krytykiem sztuki, 
członkiem Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Krytyków Sztuki AicA – Sekcja Grecka, 
kuratorem wielu wystaw w kraju i zagranicą, 
m.in. „Północ-Południe.transkultu-
rowe wizje” ( 1999, Muzeum im. 
X. Dunikowskiego w Królikarni, Od-
dział Muzeum Narodowego w War-
szawie). Autorka programu galerii 
widzi zjawiska sztuki nie jako wy-
abstrahowane zdarzenia, lecz jako 
system komunikacji międzyludz-
kiej w globalistycznej rzeczywistości. 
W tej dynamicznej wizji sztuki posta-
cią centralną pozostaje człowiek, za-
równo w roli twórcy, jak i odbiorcy. 

Galeria prezentuje polską i obcą 
sztukę współczesną: malarstwo, 
rzeźbę, grafikę, fotografię, szkło 
artystyczne, ceramikę artystyczną 
i nowe technologie. Dominujące 
nurty to abstrakcja geometryczna, 
sztuka konkretna oraz konceptu-
alizm, ale także realizacje z obsza-
ru szeroko pojętego ekspresjonizmu 
i sztuki figuratywnej. Wystawiane 
dzieła charakteryzuje wysoki po-
ziom artystyczny oraz znaczące 
miejsce ich twórców w historii sztu-
ki współczesnej. Szczególne miej-
sce w propozycji galerii zajmuje 
twórczość wybitnych twórców wro-
cławskich z kręgu abstrakcji geo-
metrycznej i konceptualizmu oraz 

fotografii, szkła, ceramiki i grafiki warsztato-
wej oraz malarstwa. 

Galeria zajmuje się sprzedażą dzieł sztu-
ki oraz doradztwem w budowaniu kolek-
cji prywatnych i instytucjonalnych. Dzieła 
sprzedawane w galerii posiadają certyfikat 
oryginalności. Galeria jest czynna od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 12:00 
do 18:00 lub po telefonicznym umówieniu 
w godzinach dogodnych dla klienta. 

www.koscielakartgallery.com
e-mail: koscielakgaleria@gmail.com
tel. kom. 784 546 159
tel. 71 341 78 08

GALErIA KOŚCIELAK
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WYSTAWY INDYWIDUALNE 
CZłONKÓW ZPAP

W MAJU 2009
• Galeria Pionowa, Gdańsk
Andrzej Dudek-Dürer – „Droga poprzez cza-
soprzestrzeń. 40 lat „sztuki butów” (1969-
2009)”

W CZErWCU
• Klasztor Cystersów, Lubiąż
Danuta Wiktoria Kacalak – „Kilimanjaro”, 
malarstwo

W LIPCU
• Muzeum Przyrodniczo-łowieckie, 
Uzarzewo
Maria Gostylla-Pachucka – tkanina, rysunek 
i akwarele
• Ossolineum, Wrocław
Roman Pawelski - rzeźba
• Galeria Van Golik, Warszawa
Maciej hoffman – „Malarstwo po byku”
 

W SIErPNIU
• Galeria OKiS, Wrocław
Witold Liszkowski – „Sztuka osobista”
• Bolesławiecki Ośrodek Kultury
Bronisław Wolanin – ceramika
• Galeria Sztuki Współczesnej, Olsztyn
Barbara Zadrejko – „Poemat o każdej rze-
czy”, malarstwo

WE WrZEŚNIU
• Galeria Pro Arte, Zielona Góra
robert szecówka – rysunek satyryczny
• Muzeum Miejskie, Ústí (Czechy)
Mirek Antoniewicz – „Moje miejsce”

W PAźDZIErNIKU
• Klub Śląskiego Okręgu Wojskowe-
go, Wrocław
Maria Gostylla-Pachucka – „Groty Lascaux”, 
tkanina i akwarele
• Muzeum Narodowe, Wrocław
Stanisław Drożdż – „Pojęciokształty. Poezja 
konkretna. Prace z lat 1967-2007”
• Miejska Galeria Sztuki „13 muz”, 
Szczecin
Andrzej Dudek-Dürer – „Rekonstrukcja toż-
samości”
• Galeria Miejska, Wrocław
Krzysztof truss – „Rysunek prasowy i następ-
stwa” 
• Galeria „Test”, Warszawa
Maciej hoffman – malarstwo 
• Browar Mieszczański, Wrocław
Mariusz Mikołajek – „Zawsze początek”, 
malarstwo 

W LISTOPADZIE
• Dolnobrzeski Ośrodek Kultury
Danuta Wiktoria Kacalak – „W drodze…”, 
malarstwo
• Galeria Sztuki Najnowszej, Gorzów 
Wlkp.
Małgorzata Kazimierczak – „…proces nie-
ustający… przenikanie znaczeń”
• Uhle-Hoff, Schwarmstedt (Niemcy)
Piotr Butkiewicz – „Do ciebie szedłem”, ma-
larstwo
• Galeria „Pod Plafonem”, Wrocław
Małgorzata Jojnowicz – „Obsession”, malar-
stwo
• Centrum Sztuki WrO, Wrocław
Andrzej Dudek-Dürer – „Mental steps. Żywa 
rzeźba”
• Muzeum Miejskie „Arsenał”, Wrocław
Mirek Antoniewicz – „Moje miejsce”, malar-
stwo
• Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA „Za-
mek Książ”
Zdzisław Nitka – „Malarz Nitka”
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W GrUDNIU
• Galeria Miejska, Wrocław
Wojciech Kaniowski – malarstwo i wzornictwo
Andrzej Klimczak-Dobrzeniecki – „Obrazki”
• Galeria BB Anita Bialic, Kraków
Maciej Kasperski – „12 + 1”

WYSTAWY W NASZYCH 
GALErIACH

@

Galeria „Domus”
ul. Jatki 7/8
W LiStOPADZie 2009
- Michał Kosma Jędrzejewski - rysunek

Galeria Kościelak
ul. Jatki 12/13
W PAźDZieRNiKU
- Urszula Wilk – „Odbicia”

Galeria M Stare Jatki
ul. Jatki 9/10
W PAźDZieRNiKU
- Małgorzata Malwina Niespodziewana – 
„Sprawy sercowe”, grafika i rysunek

Galeria Krystyny Kowalskiej
ul. Jatki 12/15
W MaJu
- Gabriele Loßnitzer i Gunther Bartel – ma-
larstwo i rzeźba
W cZeRWcU
- rab Paqué – malarstwo

Galeria Tkacka NA JATKACH
ul. Jatki 19/23
W MaJu
- christa Meinecke – „Posłańcy nieba”
W cZeRWcU
- Dagmara chotnicka-świat – „Zawarte 
w splotach”

UWAGA!
chcąc mieć lepszy, a przede wszystkim 

szybszy kontakt z naszymi członkami, kom-
pletujemy bazę adresów elektronicznych.

Prosimy zatem o przesłanie swoich adre-
sów e-mail na nasz adres: 
zpap@infoserwis.wroc.pl 

Wiemy, że nie wszyscy mają osobisty 
e-mail, ale mogą to być przecież adresy 
zaprzyjaźnione… chodzi o możliwość ode-
brania informacji.

Redakcja

W LiStOPADZie
- Jadwiga Leśkiewicz-Zgieb – Gobelinowe 
impresje”

Galeria M Odwach
ul. świdnicka 38a
W PAźDZieRNiKU
- Kasia Banaś, Andrzej Borkowski – „Lata 
świetlne”, malarstwo
W LiStOPADZie
- Mirek antoniewicz – „Moje miejsce. Pro-
log”, malarstwo

Galeria „Na Solnym”
pl. solny 11
W MaJu
- Małgorzata Jojnowicz, Agnieszka Paszkie-
wicz, Monika Solorz – „trzy na Solnym”


