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Park Sztuki iii – zamek kliczków, 
czyli o nowoczesnym plenerze słów kilka

charakteru, stały się platformą wymiany myśli 

oraz umożliwiały konfrontację różnych postaw 

twórczych, a przy tym nieprzerwanie dawały 

możliwość tworzenia w warunkach spokojnych, 

odmiennych od codziennych czy pracownianych.

 Ogólny charakter takich eventów artystycznych 

nie uległ zmianie. Jednakże na przestrzeni lat 

zmienił się całkowicie charakter sztuki, którą 

pozbawiono jakichkolwiek ram czy granic. 

Redefinicji uległy pojęcia związane z osobą 

artysty, polami jego aktywności, sposobie pracy, 

przestrzeni prezentacji sztuki oraz jej związkami 

Zwyczaj tworzenia pod gołym niebem istniał 

od zawsze, ale o początkach historii plenerów 

w rozumieniu zbliżonym do dzisiejszego można 

mówić zaledwie od niecałych dwustu lat, kiedy 

to artyści definitywnie wyszli z pracowni, by 

działać w otwartej przestrzeni. Historia malarstwa 

dziewiętnastego wieku jest również, a może przede 

wszystkim, historią plenerów artystycznych. 

Z biegiem czasu dołączyły także inne dyscypliny 

– wszystko, co można było przenieść w warunki 

„polowe”, realizowano podczas plenerów.  

Spotkania nabierały coraz bardziej kolektywnego 

uCzEStNiCY:
Maciej Albrzykowski
Piotr Butkiewicz
Małgorzata Et Ber Warlikowska
Małgorzata Futkowska
Grażyna Jaskierska-Albrzykowska
Anna Kowalska-Szewczyk
anna kutera
romuald kutera
Bogusław Story
krystyna Szczepaniak
Urszula Śliz
Urszula Wilk

W poszukiwaniu błękitu
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z pozostałymi dziedzinami działalności ludzkiej. 

Naturalna zatem wydaje się potrzeba zmiany 

myślenia o – bądź co bądź – dość tradycyjnym 

charakterze plenerów. Różnorodność form 

artystycznych czy pluralistyczny model 

twórcy mogą prowokować pytanie o to, jaką 

formę przybierają – czy też powinny przybrać 

– współcześnie plenery.

 trzyletnia historia plenerów artystycznych 

organizowanych przez wrocławski Okręg ZPAP 

w Zamku Kliczków doskonale obrazuje zmiany, 

jakie zachodzą na polu tego typu imprez. Nie ma 

tu mowy o wyłącznie towarzysko-sentymentalnym 

charakterze spotkań, czy dorocznych zjazdach 

– z całym szacunkiem – twórców małych form 

artystycznych, jakich w całym kraju wiele. To przede 

wszystkim unikalna możliwość wspólnej pracy 

i czerpania profitów intelektualnych z czasowego 

obcowania z artystami reprezentującymi rozmaite 

dziedziny sztuki oraz – co należy podkreślić 

– pokolenia.

 Trzecia edycja Parku Sztuki zdaje się być swego 

rodzaju barometrem pomagającym precyzyjnie 

określić czym rzeczywiście charakteryzuje się plener 

w XXI wieku. To niemalże happening artystyczny: 

kuratorka projektu, Krystyna Szczepaniak, 

dobrała nazwiska kreując ekskluzywną grupę 

twórców. To znane, silne osobowości artystyczne, 

współtwórcy współczesnej polskiej historii sztuki, 

działający w różnych mediach, aktywni na wielu 

polach. Dwunastu artystów – Maciej Albrzykowski, 

Piotr Butkiewicz, Małgorzata Et Ber Warlikowska, 

Małgorzata Futkowska, Grażyna Jaskierska-

Albrzykowska, Anna Kowalska-Szewczyk, 

Anna Kutera, Roman Kutera, Bogusław Story, 

Krystyna Szczepaniak, Urszula Śliz oraz Urszula Wilk 

– nadało ton elitarnemu spotkaniu czy też 

czasowemu skrzyżowaniu różnych indywidualnych 

dróg i postaw twórczych, których wspólnym 

mianownikiem stało się na moment miejsce pracy 

i zamieszkania: malowniczy zamek kliczków. 

 Zestawienie nazwisk pozornie nie mających 

z sobą wiele wspólnego (dużo tu opozycji, jak 

np. konceptualizm – formalizm, polimedialność 

– monomedialność, ekspresja – zdyscyplinowanie) 

stworzyło warunki do interesujących w efektach 

konfrontacji sposobów pracy, procesów 

twórczych oraz myślenia kreacyjnego. To zresztą 

jest najciekawsze w plenerach, które raczej 

podkreślają różnice niż cechy wspólne, zmuszają 

do szczególnego starcia czy niemalże obrony 

własnej twórczości. Na pewien moment artyści 

tworzą enklawę, pracując jednocześnie na 

własny rachunek; są zmuszeni odsłonić warsztat 

pracy, uchylić tajemnicy i pokazać się z najlepszej 

strony. I mimo że plenery nie są miejscem 

współzawodnictwa, to świadomość obcowania 

z innymi indywidualnościami istotnie wpływa na 

wytworzenie się swoistego napięcia twórczego.

 Tegoroczny plener w Kliczkowie zaowocował 

licznymi działaniami na polu malarstwa, 

grafiki, fotografii oraz konceptami. Część prac 

powstawała w trakcie, część była ciągiem dalszym 

wcześniejszych działań, niektóre zaś otrzymają 
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finalny kształt dopiero za pewien czas. O ile 

bowiem realizacja wystaw kuratorskich w galeriach 

może zaowocować spodziewanymi efektami, to 

w przypadku plenerów artystycznych rezultaty 

zawsze będą nieoczekiwane. Plener – a skłaniam się 

ku jego definicji jako przede wszystkim przestrzeni 

wymiany energii intelektualnej i w tym upatruję 

jego siłę oraz wyjątkowość – „zaskakuje” artystów 

w różnych momentach tworzenia. Niektórzy inicjują 

pod jego wpływem konkretne działania. Inni 

kontynuują to, co zaczęli wcześniej. Jeszcze inni być 

może wrócą do niego myślą za jakiś czas, realizując 

kolejne projekty. 

 Idea pleneru w Kliczkowie zawarta została 

w haśle „W poszukiwaniu błękitu”. Błękit – pojęcie 

o silnym ładunku semantycznym – rozumiany mógł 

być na wiele sposobów. Błękit to kolor podstawowy. 

Błękit jest symbolem niebiańskości i uduchowienia. 

Błękit także oznacza szlachetne urodzenie.  

Błękit występuje w naturze i jest po prostu piękny. 

„Blue” może być jednak użyty również w kontekście 

stanu przygnębienia. Plener opatrzony takim 

hasłem może zatem jawić się jako wyjątkowe, 

kontemplacyjne i efemeryczne wydarzenie, na 

swój sposób niezwykłe, bo na pewien moment 

przenoszące uczestników do niemalże baśniowego 

świata, jednoczącego w sobie naturę i historyczną 

„ekskluzywność”. To także moment oderwania się 

od spraw przyziemnych i zanurzenia się w wyższych 

– bliższych niebu – ideach. Czy możliwość niczym 

nie zmąconego poszukiwania i tworzenia nie jest 

wszak boska?

Zamknięcie pleneru, czyli de facto wykonanie 

związanych z Kliczkowem prac jeszcze nie nastąpiło. 

Należy zatem przede wszystkim zwrócić uwagę na 

pewien głęboki proces, który został zapoczątkowany 

podczas tego spotkania, a którego rezultaty będzie 

można zobaczyć w niedalekiej przyszłości. I dopiero 

wówczas zmaterializowanie wspomnianej twórczej 

energii w postaci wystawy prac dostarczy materiału 

do finalnych podsumowań.

 

Alicja Klimczak-Dobrzaniecka 
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Dyplom z rzeźby 1986 r. w PWSSP we Wrocławiu w pra-
cowni doc. Feliksa Kociankowskiego. W 1987 rozpoczął 
pracę na uczelni w pracowni rysunku doc. Leona Pod-
siadłego w Katedrze Rzeźby. 
 Obecnie jest pracownikiem ASP im. Eugeniu-
sza Gepperta we Wrocławiu na stanowisku adiunkta 
w pracowni rzeźby dyplomującej prof. Zbigniewa Ma-
karewicza na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Prowadzi 
pracownię technik rzeźbiarskich – drewno w Katedrze 
Rzeźby Technik Rzeźbiarskich.

Maciej Albrzykowski
albrzykowskim@interia.pl

Cokół… – kamień, tworzywo sztuczne, farba, instalacja wpisana w zastane miejsce od 10-20 m2Strzelnica Poznań  – drewno, metal, płótno, pleksi, kamień, 250 x 250 x 250 cm
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Urodził się 7 lipca 1966 r. w Łodzi. Studiował na ASP 
(PWSSP) we Wrocławiu, gdzie w 1991 r. obronił dyplom 
w pracowni rzeźby prof. Leona Podsiadłego. Zajmuje się 
rzeźbą, projektowaniem mebli, a ostatnio głównie ma-
larstwem. z ponad dwudziestu wystaw indywidualnych 
można wymienić np.: „Istnienie Koguta w butach”, Ga-
leria „W Pasażu”, Wrocław (1991); „Szedłem i zaniecha-
łem”, Galeria Entropia, Wrocław (1994); „Malarstwo”, 
Galeria „Na Odwachu”, Wrocław (1998); „Malarstwo”, 
Galeria Bell’ Arte, Berlin; „Malarstwo”  Galeria Oma 
Huone, Helsinki (1999); „Malarstwo”, Kreissparkas-
se, Ludwigshafen; „Rzeźba”, Kleinniedesheim, Niemcy 
(2002); ,,Wokół stołu”, Galeria DESIGN, BWA Wrocław 
(2004); „Malarstwo”, Kreismuseum, Dippoldiswalde, 
Niemcy (2005); „Steinbrunnen”, rzeźba w kamieniu dla 
miasta Maxdorf, Niemcy (2006).
 Brał też udział w wielu wystawach zbiorowych, 
m. in.: „Miejsca nie Miejsca”, Centrum Rzeźby Polskiej, 
Orońsko (1994); Prezentacja Dolnego Śląska w ramach 
EXPO 2000, Hannover; ,,Ręka człowieka, kolor ziemi” 
Galeria ,,Pracownia” Warszawa (2004); Polski Design, 
Regentenkamer Haga (2004); Międzynarodowe Sym-
pozium Rzeźby, Brienz, Szwajcaria (2006 i 2008); St’Art 
Strassburg (2007), Schilderfestival Noordvijk (2007 
i 2008), Art FAIR Rotterdam (2009), a także w projekcie 
i filmie Artura Żmijewskiego pt.: „Pamiątka z Celulozy” 
Świecie (2009). Mieszka i pracuje we Wrocławiu. 

Piotr Butkiewicz
pbutkiewicz@op.pl

bez tytułu 
– olej na płótnie, 

130 x 200 cm

Las
– olej na płótnie, 

140 x 200 cmbez tytułu – olej na płótnie, 140 x 200 cm
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W 1996 r. ukończyła ASP we Wrocławiu dyplomem 
z grafiki artystycznej pod kierunkiem prof. H. Pawlikow-
skiej i prof. J. Szewczyka. Od 1997 r. jest wykładowcą 
na macierzystej uczelni, obecnie w pracowni sitodruku 
prof. Christophera Nowickiego. Uprawia grafikę, rzeźbę 
w ceramice oraz malarstwo.
 Laureatka: wyróżnienie (2000) i nagroda regulami-
nowa (2003): Konkurs Graficzny im. J. Gielniaka, Jelenia 
Góra; wyróżnienie: Konkurs im. D. Chodowieckiego, So-
pot (2002); wyróżnienie: Dolnośląska Wystawa Sztuki 
„Ciąg dalszy… Grafika i Rysunek”, Wrocław (2002); wy-
różnienie: Wystawa Roku ZPAP, Wrocław, I wyróżnienie 
Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Kraków (2003); Na-
grody Rektora ASP, Wrocław (2004, 2008). Stpendystka 
Uniwersytetu w Acron, USA (2000). Była nominowana 
do Paszportów „Polityki” (2003) i zgłoszona do nomina-
cji w roku kolejnym.
 Swoje prace prezentowała na około 50 wystawach 
indywidualnych, m.in.: Galeria Szkła i Ceramiki BWA 
Wrocław (2001, 2003); Galeria Drei, Drezno, Niemcy 
(2004); Akademia Królewska, Sztokholm, Szwecja; Instyt 
Polski, Lipsk, Niemcy (2007); Galeria Akademija, Akade-
mia Sztuk Pięknych, Wilno, Litwa (2008); „Stary Banan”, 
wystawa Częstochowskiej Zachęty (2009), Galeria BB, 
Wrocław (2006, 2011)
 Brała udział w ponad 100 wystawach zbiorowych, 
m.in.: III Triennale Grafiki Polskiej, Katowice (1997), 
Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków (1997, 
2003, 2006, 2009), Międzynarodowa Wystawa Grafiki, 
Kanagawa, Japonia; Międzynarodowe Triennale Grafiki, 
Kochi, Japonia; „Grafinova”, Haasa, Finlandia (1998); Mię-
dzynarodowe Triennale Linorytu, Praga, Czechy;  Mię-
dzynarodowe Biennale Grafiki, Warna, Bułgaria (2005); 
„Polskie Orły”, Młoda Grafika Polska w Seulu, Korea; 
Międzynarodowym Triennale Plakatu, Toyama, Japo-
nia; III Międzynarodowe Triennale Rysunku, Wrocław 
(2006); Triennale Grafiki w Qualan, Chiny (2007); Mię-
dzynarodowe Triennale Grafiki, Yunnan, Chiny (2008); 28 
Biennale Grafiki w Lublanie na Słowenii (2009).

Małgorzata 
Et Ber Warlikowska

etber@tlen.pl

Toxic doll – olej na płótnie, 40 x 40 cm

Nosexmonkey – olej na płótnie, 40 x 40 cm

Kompleks Edypa – olej na płótnie, 120 x 40 cm
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Ukończyła ASP we Wrocławiu, gdzie w 2001 r. obroniła 
dyplom w pracowni struktur użytkowych u prof. Wil-
helma Semaniszyna. aneks z malarstwa w pracowni 
prof. Marka Jakubka. W 2002 r. jej prace przeszły se-
lekcje slajdów prac zgłoszonych z całego kraju i zostały 
zakwalifikowane na wystawę 11 młodych Polek w pre-
stiżowym Bloxham Gallery w Londynie. Od tego cza-
su swoje prace prezentowała w kilkunastu wystawach 
w Polsce i za granicą. Od 2006 r. zajmuje się ceramiką 
artystyczną. Projektuje i realizuje statuetki ceramiczne 
m. in.: „karolinka” – nagroda Prezydenta Miasta Opo-
la na Festiwalu Polskiej Piosenki, Urząd Miasta, „Pry-
mariusz Opolski” – nagroda Opolskiej Izby Lekarskiej, 
„Opolska Niezapominajka” – nagroda dla organizacji 
pozarządowych, Urząd Marszałkowski. 
 Ważniejsze wystawy: „Allergy to Grey” Young Po-
lish Female, Bloxham Galleries, Londyn (2002); „Haus 
zum Goldenen Arm”, Brandenburski Związek Artystów, 
Poczdam (2003); „To był właśnie Początek”, Galeria 
Sztuki Współczesnej, Opole (2003); „Salon Jesienny 
2004” (wyróżnienie za poszukiwania kolorystyczne) 
(2004); wystawa prac artystów zakwalifikowanych do 
finału konkursu Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galeria 
Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa (2004); wy-
stawa zakupionych prac przez oddział Opolskiego To-
warzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Opole (2005); „Ci-
tadin”, Festiwal Sztuki, Auxerre, Francja (2006); „Sztuka 
bez granic równość szans”, Galeria Sztuki Współcze-
snej, Opole (2007); „Ernst&Young”,  wystawa zbiorowa, 
Holandia (2009); „Artystki Opolskie”, 100-lecie ZPAP, 
Muzeum Śląska Opolskiego (2011).

Małgorzata Futkowska
wie_jak@wp.pl

bez tytułu – technika mieszana, 80 x 100 cm

Dziupla 
– technika mieszana, 

120 x 60 cm
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Dyplom z rzeźby 1988 r. w PWSSP we Wrocławiu w pra-
cowni doc. Leona Podsiadłego. W 1988 rozpoczęła 
pracę na uczelni w pracowni ad. Alfredy Poznańskiej 
w Katedrze Rzeźby. Obecnie jest pracownikiem ASP 
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na stanowisku 
prof. nadzw.  na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Prowadzi 
dyplomującą  pracownię rzeźby w Katedrze Rzeźby. 

 Seria prac „Port folio” rozpoczęta w 2004 roku do 
chwili obecnej jest kontynuowana. Ideą tych prac była 
prezentacja dokumentacji moich realizacji. Specyficzny 
rodzaj katalogowania ma na celu określić dane miej-
sce moją aktywnością twórczą. Pracę „Rewitalizacja” 
zaprezentowałam na wystawie „Podwodny Wrocław” 
w Galerii „U”. W świetle okna w czterech rzędach za-
wiesiłam kartonowe ramki z wydrukowaną na folii do-
kumentacją istniejących realizacji oraz projektami szki-
ców w skali do przyszłych realizacji. Typowe ułożenie 
zauważone  w halach marketowych miało sugerować 
„wszystko na sprzedaż”. „Próbniki” z rzeźbami każdy 
mógł wpisać sobie w odpowiednią przestrzeń widoczną 
zza okna.
 W pracy „Kliczków” fotografia miejsc została za-
prezentowana w różnym nawarstwieniu kartonowych 
ramek. Perspektywa planów bliżej-dalej jest autorskim 
komentarzem miejsca stale fotografowanego. 

Grażyna 
Jaskierska-Albrzykowska

grazynajaskierska@wp.pl

Rewitalizacja 
– technika mieszana, 

15 x 30 x 15 cm

Kliczków 
– technika mieszana, 

20 x 50 x 6 cm
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Studia w latach 1977-82 we wrocławskiej PWSSP 
(ASP). Dyplom z wyróżnieniem w zakresie malarstwa 
w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego oraz w pra-
cowni malarstwa w architekturze prof. Mieczysława 
zdanowicza. Od 1982 r. zatrudniona w akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu, obecnie na stanowisku profe-
sora, gdzie prowadzi pracownię rysunku i malarstwa. 
 Ważniejsze wystawy indywidualne: wystawa ma-
larstwa, BWA „Awangarda” Wrocław (1988); „Fabrycz-
na” wystawa malarstwa i rysunku wraz z Jackiem Szew-
czykiem, Galeria „Na Solnym”, Wrocław (1994); „Inne 
strony” wystawa malarstwa, Galeria Sztuki Współcze-
snej, Lubin (1998); wystawa malarstwa i rysunku, „Ko-
ścielak Gallery”, Wrocław (2006); „Praformy” wystawa 
rysunku i malarstwa, „Galeria Miejska” we Wrocławiu 
(2009). 
 Ważniejsze wystawy zbiorowe: wystawa środowi-
skowa „Kontynuacje”, BWA, Wrocław (1992); wystawa 
wrocławskiej PWSSP – HBK, Brunszwik, Niemcy (1994); 
wystawa ASP Wrocław „Wrocław w Gdańsku”, ASP, 
Gdańsk (2005); „Wystawa laureatów i wyróżnionych 
uczestników konkursu im. Daniela Chodowieckiego 
z lat 1992-2007”, Akademie der Kunste Berlin (2009); 
wystawa malarstwa, instalacji artystycznej i sztuki mul-
timedialnej „Wrocław nie do Poznania”, Browar Miesz-
czański, Poznań (2010).

Anna Kowalska-Szewczyk
asze@onet.eu

Trofea II – olej na płótnie, 140 x 170 cmPraformy I – olej na płótnie, 140 x 170 cm
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Anna Kutera
kuterastudio@gmail.com

Urodzona 1952 r. w Zgorzelcu. Absolwentka Wydzia-
łu Malarstwa Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych (ASP) we Wrocławiu. Dy-
plom z malarstwa w pracowni prof. Konrada Jarodz-
kiego w 1977 roku. W latach 1975-85 współprowadzi 
Galerię Sztuki Najnowszej w Akademickim Centrum 
Kultury „Pałacyk” we Wrocławiu, przeniesioną w 1979 
na ul. Jatki (Pracownie Sztuk Plastycznych). Współor-
ganizator międzynarodowego ruchu Sztuki Kontekstu-
alnej. Od 1977 r. członek Związku Polskich Artystów 
Plastyków (Okręg Wrocławski). W latach 2004-2010 
wiceprezes Zarządu Okręgu  Wrocławskiego ZPAP.
Multimedialistka: realizuje rzeźby, instalacje, fotogra-
fię, film, wideo, malarstwo i performance. 
 Od 1974 roku zrealizowała 34 wystawy indywidual-
ne i ponad 120 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.  
Prace w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Centrum sztuki Zamek Ujazdowski w Warszawie, Kró-
lewska Biblioteka Sztuki w kopenhadze, Stowarzysze-
nie Zachęta Dolnośląska, Muzeum im. Wyczółkowskie-
go w Bydgoszczy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, 
Muzeum Okręgowe – Galeria 72 w Chełmie, Fundacja 
Danae w Paryżu, Galerie Satellite w Paryżu, TVP2 Wro-
cław i Polskie Radio Wrocław (realizacje filmowe, wer-
nisaże i wywiady) oraz w zbiorach prywatnych w kraju 
i za granicą.

Post Kliczków – fotomontaż, c print, 100 x 70 cm
Papierowa-miłość I 
– fotografia cyfrowa, c print, 100 x 100 cm
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Romuald Kutera
kuterastudio@gmail.com

Urodzony w 1949 roku. Absolwent PWSSP (ASP) we 
Wrocławiu (1975); pracownik dydaktyczny PWSSP 
(1975-1985); współprowadzący Galerię Sztuki Najnow-
szej we Wrocławiu (1973-1985). Od 1975 współorgani-
zator ruchu sztuki kontekstualnej; od 2008 roku kurator 
Galerii Sztuki Najnowszej przy MOS w Gorzowie Wielko-
polskim. Od 1977 r. członek ZPAP, Okręg we Wrocławiu. 
Multimedialista: film, fotografia, rysunek, malarstwo, 
instalacje przestrzenne...
 Zrealizował 34 wystawy indywidualne i 184 zbioro-
we w kraju oraz za granicą. Prace w zbiorach: Muzeum 
Narodowym w Warszawie, Wrocławiu, Koszalinie, 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, Centrum Sztuki 
Zamek Ujazdowski w Warszawie, Alvar Aalto Muzeum 
w Finlandii, Muzeum Modern Art w Sao Paulo, Kolekcja 
„Zachęta” we Wrocławiu oraz w zbiorach prywatnych.

Odryka pod murami Kliczkowa 
– fotomontaż, c print, 50 x 70 cm

Odryka ukrzesłowiona
– fotomontaż, c print, 50 x 70 cm
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Artysta malarz. Urodzony 1962 r. we Wrocławiu. Studia 
w PWSSP (ASP) we Wrocławiu. Dyplom w zakresie ma-
larstwa w pracowni prof. Z. Karpińskiego w 1986 roku. 
W latach 1985-1989 pracownik dydaktyczny PWSSP we 
Wrocławiu. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Laureat konkursu im. Eugeniusza Gepperta (wyróżnie-
nie), Triennale Akwareli w Lublinie (wyróżnienie), „Ciąg 
Dalszy... Ceramika 2001”, Wrocław (Grand Prix). 
 Uczestniczył w około 32 wystawach, w tym 10 
z nich to wystawy indywidualne, oraz w wielu akcjach 
malarskich. Prace w zbiorach m. in. Muzeum Śląskiego 
oraz w zbiorach prywatnych. Realizacje malarskie, rzeź-
biarskie, działania malarskie w przestrzeni miejskiej. 
 
 Zapis poszukiwań wyrażony poprzez ekspresyjny 
gest malarskiej materii w kompozycjach czysto abstrak-
cyjnych, jak i odnoszących się do figuratywności, w któ-
rych pozostaje ślad tematu zatrzymanego w kaligraficz-
nym znaku.

Bogusław Story 
b.story.art@gmail.com

Z cyklu Refleksje – papier, technika wodna, 100 x 70 cmZ cyklu Refleksje – papier, technika wodna, 100 x 70 cm
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Studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP 
w Poznaniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof.  
Jerzego Kałuckiego oraz z ilustracji książkowej u prof. 
Grzegorza Marszałka. 
 autorka kilku wystaw indywidualnych. uczestniczy-
ła w wystawach zbiorowych, m.in.: BWA, Sopot (1992); 
„E-30” Galeria Centrum Kultury, Rheine, Niemcy (1995); 
„Polimetrie” BWA, Wrocław; „Promocje’95”, Legni-
ca (1996); „Pejzaż XX wieku”, Przegląd Polskiego Ma-
larstwa, Bielsko Biała (1997); „Satyrykon’98”, Legnica 
(1998); „Egeria 2002”, Ostrów Wlkp.; II Międzynarodo-
we Biennale Miniatury, Częstochowa, Warszawa, „Ciąg 
dalszy… Grafika i rysunek”, Wrocław (2002); IV Trienna-
le Autoportretu, Radom (2003); „Ciąg dalszy… Malar-
stwo”, BWA, Wrocław; Triennale Malarstwa, Często-
chowa, Sztokholm, Wrocław; „Configuration” Festiwal 
Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin (2004); 
„Quadro-Art”, I Międzynarodowe Biennale Obrazu, 
Łódź (2007); „Park sztuki”, Zamek Kliczków, Wrocław; 
„Poznaj zmiany 2009”, Poznań, Warszawa; „Eko-Balt”, 
Gdynia (2009); „Przestrzenie wyobraźni”, BWA Kielce, 
Galeria „Krebsen”, Kopenhaga, Dania; VIII Triennale Ma-
łych Form Malarskich, Toruń (2010); „Dialog”, Galeria 
„Lufcik”, Warszawa, Miejska Galeria Sztuki, Inowrocław, 
Galeria Fundacji ARS, Poznań, Festiwal Podwodny Wro-
cław „Rewitalizacja umysłu/ów…”, Galeria „U”,  Wro-
cław, „Quadro Art” III Międzynarodowe Biennale Obra-
zu, Łódź (2011).
 Laureatka: II nagroda „Stabilo Tone”, Poznań (1995); 
„Promocje’95”, Legnica (1996); III nagroda „Trangres-
sion”, Włochy (1997); nagroda Integer „Ciąg dalszy… 
Malarstwo”, Wrocław (2004).

Krystyna Szczepaniak 
www.szczepaniak.art.pl

Kółko i krzyżyk – akryl na płótnie, 150 x 150 cm

Brothers – akryl na płótnie, 50 x 100 cm

Mr Blériot – akryl na płótnie, 50 x 100 cm
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Urszula Śliz 
www. urszulasliz.eu 
ulkasliz@gmail.com

White, LK-1 –  akryl na płotnie, 50 x 50cmBlue, LK- b1 –  akryl na płotnie, 50 x 50cm

Nie utrwalam obrazu zewnętrznej przestrzeni wokół 
mnie, nie naśladuję rzeczywistości, nie odwzorowuję jej 
tematycznie,  nie odnoszę się do samego aktu tworzenia 
jako samoistnej formy, ale do rodzaju formalnego zapisu, 
obrazowania poprzez własną sygnaturę, konfrontowaną 
regułą, definicją, konstrukcją prostej formy. Nie jestem 
malarzem materii, wybieram „opis” zawarty w formule 
krzywych. Nie odcinam się od rzeczywistości, ale zapisu-
ję ją według własnego słownika, wycinam ją. Interesują 
mnie wszelkie działania oparte na kompozycji nakładania 
kolejnych „warstw”, znaczeń - w położeniu równoległy 
(czasem prostopadłym), w przekształcaniu jednej formy, 
znaku, czasem w pokazaniu wycinka lub  „wewnętrznej” 
struktury.

Wybrane ostatnie wystawy: „Młodzi artyści – młoda 
sztuka ”, Galeria Grodzka, Lublin; „Tożsamość”, Otto Na-
gel Gallery (J. Kosałka, M. Sienkiewicz, P. Pintal, R. Bry-
janowska, K. Wałaszek), Berlin (2007); „Dichotomos”, 
Galeria „2 piętro”, Wrocław (2008); „Pamietniki pokole-
nia Tamagotchi”, Galeria Klimy Bochenskiej, Warszawa; 
Castle Art Show, Norwich,  Norfolk Muzeum, Norwich, 
Wielka Brytania (2008); „The Emblem”, The Hub, New-
mu, Norwich, Wielka Brytania (2009); Wystawa Domu 
Aukcyjnego – Desa Unicum, Warszawa; „Point of Ad-
dress” Members̀ Show 2010, Outpost Gallery, Norwich, 
Wielka Brytania (2010); kurator Peter Suchin (Jo Addison, 
Jonny Aldous, Neil Baker, Desmond Brett, Cristy Cole, 
Kimi Conrad, Karen Cunningham, Stephen Cross, Jenny 
Dunseath, James Epps, Anthony Green, Andrew Hornett, 
Hannah James, Norman Kaghma, Pavlo Kerestey, James 
Metsoja, Joseph Murray, Max Mosscrop, Sophie Micha-
el, Matthew Noel-Tod, Jonathan O`Dwyer, Andrew Ste-
phenson, Tim Steer, Robin Webb); The Photographic An-
gle – „Rituals of Recreation” Leeds, Londyn, Stockport, 
Milton Keynes, Wielka Brytania (2011).
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Urszula Wilk
www.wilk.strefa.pl 
wilk-portal@wp.pl

Studia we wrocławskiej ASP. Dyplom w pracowni prof. 
Zbigniewa Karpińskiego (1986). Uprawia malarswo. 
Nagrody oraz stypendia: Stypendium Ministra kultury 
i Sztuki (1987 i 1988); Nagroda Główna, l Pokonkursowa 
Wystawa Malarstwa im. Eugeniusza Gepperta, Wrocław 
(1989); Stypendium The Pollock- Krasner Foundation, 
New York, USA (1995).
 Wybrane wystawy indywidualne: „Do góry noga-
mi”, BWA, Wrocław (1989); BWA, Wrocław (1991); Ga-
leria „Na Odwachu”, Wrocław (1992); Mały Salon, BWA, 
Nowy Sącz (1993); Galeria Brama, Warszawa; Altes Am-
stgericht, Peterschagen, Niemcy (1995); Galeria „Na Od-
wachu”, Wrocław; Galeria EL, Elbląg (1996); BWA, Nowy 
Sącz; Państwowa Galeria Sztuki, Legnica (1997); Bałtyc-
ka Galeria Sztuki, Ustka (1999); Galerie 40, Wiesbaden, 
Niemcy (2001); Galerie Dominigue Lang, Luxemburg 
(2005); Galerie Drei Eichen, Emern, Niemcy; Galerie 
Avec, Bordeaux, Francja (2008); Kościelak Gallery, Wro-
cław (2009). Uczesniczyła w kilkudziesięciu zbiorowych 
wystawach w Polsce i za granicą.

bez tytułu 
– akwarela, papier, 
78 x 107 cm

PO PRAWEJ:

bez tytułu 
– akwarela, papier, 
107 x 78 cm
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