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■   Zwycięstwo nad słońcem. Tak heroiczny, nieskromny i prometejski tytuł 

nosiła futurystyczna opera, do której Kazimierz Malewicz projekto-

wał dekoracje w tym samym czasie, kiedy tworzył swoje pierwsze 

obrazy bezprzedmiotowe. Przypadek?

■  Konsekwencje zamachu skierowanego przeciw słońcu są łatwe do 

przewidzenia. O ile światło dzienne może ukazać nadmiar rzeczy-

wistości, czerń ukazuje jej brak. Abstrakcyjny potencjał nocy jest 

nieporównanie wyższy od jasnych godzin dziennych. To światło, 

wydobywając wyraźne kształty, ustanawia związki i relacje pomiędzy 

doznaniami, umożliwiając ich precyzyjne rozpoznanie i nazwanie. 

 Aby osiągnąć bezprzedmiotowość, upragnioną  dla awangardy 

modernistycznej autonomię wyrazu, należało więc światło pokonać. 

Ewentualnie – dać się pokonać jemu – oślepnąć, odciąć od świata, od 

doznań płynących z zewnątrz, na rzecz wyobrażeń wewnętrznych. 

Zwycięstwo nocy to akt introwersji, w którym znika rzeczywistość 

znajoma i oswojona – przedmiotowa. To właśnie uczynił Malewicz 

Czarnym kwadratem nocy: pokonując przedmiotowość, zwyciężył 

światło dnia i ustanowił bezprzedmiotowość, abstrakcję widzialności. 

■  Dla potwierdzenia tej tezy zajrzyjmy jeszcze do młodzieńczej twór-

czości innego ojca modernizmu. Znajdziemy tam znaczną ilość 

nokturnów wraz z przełomowym przedstawieniem wiatraka (1908), 

w którym oślepiające słońce stopniowo wypala wszelkie wartości 

pośrednie, pojęciowo niezdecydowane, akcydentalne, dokonując 

NOC

Łukasz Huculak

5



abstrakcyjnej syntezy. Ewolucja Mondriana przebiega od rozostrzenia 

rzeczywistości, poprzez jej dezintegrację, do nowej, pojęciowej już 

konkretyzacji: wyostrzenia gamy aż po kolory podstawowe, a kompo-

zycji do układu pion–poziom. 

■  Ukazywanie niewidzialnego, widzenie mózgiem bardziej niż oczyma,  

skrywanie rzeczywistości raczej, niż ukazywanie – korzeni takiego 

myślenia o obrazie w sztuce europejskiej szukać należy dość późno. 

Malarstwo zostało stworzone przede wszystkim po to, aby pokazy-

wać. Mocno forsuje ten pogląd Leone Battista Alberti w De Pictura, 

pierwszym nowożytnym traktacie artystycznym, pisząc: co nie jest 

widoczne, nie jest przedmiotem malarstwa. Malarz jest tym, który uka-

zuje, czyni widocznym wydobywając z ciemności i stawiając w świe-

tle. Przez długi czas do zadań sztuki należało więc używać światła 

do pokazywania, a oświetlenie miało ujawniać przedmioty w ich 

najkorzystniejszym i najpełniejszym oglądzie. Renesans ceni najwyżej 

światło rozproszone i równomierne, pozbawione gwałtownych róż-

nic, braku, lecz także nadmiaru cieni, najlepiej oddające obiektywne 

cechy rzeczywistości. Powodem tak ustalonych zasad były poznawczo 

- idealistyczne ambicje Odrodzenia. Pierwszym, który w nowożytnej 

tradycji malarskiej zwrócił uwagę na to, co niewyraźne i umykają-

ce zmysłom, był empiryk da Vinci. Opisując zjawisko perspektywy 

powietrznej i wprowadzając rozmyty kontur zanikających stopniowo 

kształtów, niepewną granicę sfumato, opowiadał się po stronie zmy-

słowej ciągłości, przeciw idealistycznej ścisłości.
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■  Różnicę jasne-niejasne ująć można bowiem najogólniej przeciwstawia-

jąc określone nieokreślonemu i skończone nieskończonemu. Tym, 

co pozwala sztuce skierować się w kierunku oglądu niepełnego, 

zaciemnienia, niejasności, niepewności, jest załamanie paradygmatu 

obiektywizmu, relatywizacja, podważenie władzy pojęć niepewno-

ścią doznań, a niekiedy odwrotnie - chęć zwalczenia subiektywizmu 

wrażeń uniwersalizmem idei. Wektor z epikurejskiej pełni i spełnienia 

ulega przestawieniu  na dramatyczny nadmiar (manieryzm, barok) 

lub mistyczny niedobór wrażeń (minimalistyczne akwarele Turnera 

czy nokturny Whistlera). Kiedy czytamy zarzuty skierowane przeciw 

obrazom Turnera, którym wypominano, że są puste i bezkształtne, 

nie sposób nie wspomnieć pustych obrazów Rothka i bezkształtnych 

kompozycji Pollocka. Modernizm i wzniosłość. 

■  To właśnie romantyzm świadomie przewartościował dogmat Alber-

tiańskiej (renesansowej) jasności, odwracając się od naukowego 

obiektywizmu i kierując uwagę na to, co niewidzialne, co za widzial-

nym ukryte. Jeśli świat jest widzialnym obszarem działania niewidzial-

nych sił (Turner był żywo zainteresowany eksperymentami Faradaya 

z elektrycznością i magnetyzmem, a motyw oślepienia obecny jest 

w jego Regulusie) to obraz nie musi już ukazywać widzialnego. Po-

winien uobecniać to, co choć istnieje, pozostaje niewidzialne. Ro-

mantyczny kult fragmentu to popularność szkicu i nokturnu, a przede 

wszystkim – kategoria estetycznej wzniosłości, teoretyzująca wszystkie 

wcześniejsze praktyki luministyczne i tenebrystyczne. Rozległe połacie 

ciemnego tła pochłaniające figury na obrazach Tycjana i Tintoretta. 
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Rembrandt i Goya budujący światłem emocje, czy reżyserujący nim 

scenę Caravaggio. Obrazy La Toura, ukazujące syntetyzujący charak-

ter sztucznego oświetlenia, i rzesza naśladowców – luminiści utrecht-

cy, mistrzowie świecy Trophime Bigot i Gottfried Schalcken.

■   W romantycznej teorii sublimacji podniosłe uczucie grozy wyparło 

dawne, mimetyczne i mnemotechniczne oraz propagandowe funk-

cje obrazu. Aby uobecnić niewidzialne należy skryć rzeczywistość: 

zasłonić, zaćmić, zaciemnić. Zagęścić materię mroku. Ciemność nocy 

i gwieździste niebo: kosmos – nieskończoność i sekret. Wszystkie 

romantyczne nokturny stanowią dowód uwielbienia tej epoki dla 

wszelkiej tajemnicy, i niechęć dla naukowej ścisłości i klarowności. 

Po Kancie, postulującym bezinteresowność przeżycia estetyczne-

go, Edward Burke przypisał mu funkcję sublimacji emocji skrajnych, 

estetyzacji impulsów uruchamiających produkcję adrenaliny – lęku, 

przerażenia i bezradności, bezbronności połączonej ze świadomością, 

że to tylko na niby. Wymieniając cechy, jakie mogą wywołać w widzu 

takie emocje: rozległość, nieskończoność, oddalenie i samotność, 

przywołuje również ciemność i mroczność: w naturze mrok, pomie-

szanie, niejasność, obrazów mocniej oddziałują na wyobraźnię, budząc 

wzniosłe namiętności, niż to, co klarowne i jednoznaczne. 

■   Kolejną falę nocnych eksploracji wiązać można z psychoanalizą. Wraz 

z Gauguinem, który radził: bierzcie z natury śniąc w jej obecności, pod-

świadome, czyli niejasne, mroczne i oniryczne aspekty rzeczywistości 

stawiali w centrum swoich zainteresowań Redon czy Kubin, a po nich 

surrealiści. Didi-Huberman, nie bez inspiracji Freuda, zarzuca historii 

8



sztuki do dziś, że wciąż zbyt orientuje się na to, co ikonologicznie 

i ikonograficznie jasne, wyraźne i określone, wykluczając z obrazu 

obszar wszelkiego nienazywalnego.

■   Czerń to granica teoretyczna, nie-kolor, pisze w jednym ze swoich ese-

jów Louis Marin. Jeśli biel jest absolutną dematerializacją przestrzeni, 

czerń, jako zaprzeczenie bieli (pustki) jest absolutną materializacją 

nie-przestrzeni: nie ma nic, co mogłoby się zbliżyć bardziej do nie-prze-

strzeni, niż czerń, pełnia o maksymalnej gęstości. Przestrzeń wewnętrzna 

rzeczy jest czarna (...) przestrzeń trumny. Czerń to nieobecność, brak 

świata, którą wypełnia niepewność, anty-istnienie.

■  Czerń La Toura i Caravaggia to intensywna pustka, która czai się 

na krawędzi wszelkiego istnienia. Ich luminizm prowadzi nasze oko 

przez pustkę wprost do światła, do tych kilku wyróżnionych punktów 

na ciemnej płaszczyźnie obrazu. Meyer H. Abrams swoją książkę 

o przejściu od programu mimetycznego do ekspresyjnego, jakie 

dokonało się w romantyzmie, zatytułował The mirror and the lamp. 

Lampa oznacza tu ekspresję wynikającą z przewagi pustych i ciem-

nych połaci, siłę wyrazu tego, co ukazane podkreśloną połaciami 

braku. Takie przewartościowanie wszystkich stosunków konstruk-

cyjnych i kolorystycznych umożliwiało kompozycyjną selektywność. 

Obrazową dominantę wskazywały już nie tylko kierunki, natężenia 

chromatyczne, ale przede wszystkim siła kontrastu światła i cie-

nia. Coś - jakieś widma i fragmenty - ukazywały się pośród połaci 

okrytych mrokiem, niczym aktorzy wydobyci na scenę ręką opera-

tora światła. Nokturn, a zwłaszcza luminizm, były ważnym krokiem 
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w czystoformalnej analizie obrazu – skupiając uwagę na efektach 

kompozycyjnych, podkreślały znaczenie formy dla wyrażanej treści. 

Oddanie pustce i czerni dużych połaci kompozycji otwierało przed 

malarstwem nowe możliwości wyrazowe. Obraz i doznanie wzroko-

we stawały się bardziej źródłem uczuć, mniej zaś informacji, a po-

strzeganie zamiast zdobywania pełnej szczegółów wiedzy procesem, 

najczęściej niesystematycznym, nie pozbawionym luk, niejasnym, 

i w dużej mierze - bezprzedmiotowym.

■   Malarz stara się odtworzyć tylko to, co jest widoczne przy świetle - 

Alberti, zwolennik jasności tchnącej poznawczym optymizmem, 

radzi unikać dzieł czarnych i strasznych. Cienia, który zasłania, należy 

używać z wielką oszczędnością, bo oczekujemy od malarza obrazu, 

który byłby jak najbardziej wyraźny. W przedmowie do De Pictura 

Maria Rzepińska potwierdza, że Alberti usuwa wszystko, co mgliste, 

niepewne, powikłane, aby wywyższyć element umysłowy - klarow-

ność. Obraz ma być wykładem, ma coś wyjaśniać. Patrząc na obrazy 

Turnera nie sposób nie pomyśleć o późnym Tycjanie, Rembrandtcie, 

lecz także powidokach Strzemińskiego. Patrząc na czarne obrazy 

La Toura przypominam sobie syntetyczne rysunki poświęconego im 

cyklu Stażewskiego. I gaszę światło, żeby zobaczyć więcej.
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Zaćma – rodzina � 30 × 40cm � akryl na płótnie � 2012  

Marta Borgosz

■   Urodzona w 1975 roku we Wrocławiu. Ukończyła ASP we Wrocławiu w 1999 

roku, dyplom na wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, 

na kierunku Wzornictwo Przemysłowe, w pracowni ad. Mieczysława Piroga. 

Aneks z malarstwa w pracowni prof. Marka Jakubka. Pracuje jako adiunkt 

w pracowni malarstwa i rysunku na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we 

Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem sztalugowym.

■   Od 2000 roku brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indy-

widualnych w Polsce i Europie: O TOBIE, O MNIE..., Galeria Sztuki, Legnica 

wystawa indywidualna, 2005; indywidualna wystawa malarstwa towarzysząca 

prezentacji Wrocławski Design, Galeria Willa, Łódź, 2008; wystawa pokonkur-

sowa 11 Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki HOMO QUADRATUS 

OSTROVIENSIS, Ostrowiec Świętokrzyski BWA, 2012; wystawa pokonkursowa 

7 Międzynarodowego Biennale Miniatury, Częstochowa i Warszawa – Galeria 

TEST, 2012; 24 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, wystawa pokon-

kursowa, Szczecin, 2012. 

■      Nagrody: III Nagroda EGERIA’04, BWA Ostrów Wielkopolski, 2004; II Na-

groda, Ciąg Dalszy, BWA Wrocław, 2004; III Nagroda EGERIA’06, BWA Ostrów 

Wielkopolski, 2006.
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Krzesło II � 50 × 65cm � akryl i olej na płótnie � 2002  

Piotr Błażejewski

■    Dyplom z malarstwa w 1975 roku w PWSSP we Wrocławiu w pracowni 

 prof. Alfonsa Mazurkiewicza. Profesor ASP we Wrocławiu. Prowadzi VII pra-

cownię malarstwa, dyplomującą. Jednocześnie od 2000 roku pracuje w Insty-

tucie Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

■     Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Autor ponad 40 wystaw indywidual-

nych, uczestnik 220 wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą, między innymi 

w Niemczech, Czechach, USA, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji, Wielkiej 

Brytanii, Jugosławii, Norwegii, Włoszech, Argentynie, Grecji, Egipcie, Tajlandii, 

Laosie, Kambodży.
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Bez tytułu � 101 × 142cm � technika żywiczno-olejna na płótnie � 2006  

Adam Chmielowiec

■  Urodzony 26 kwietnia 1961 roku w Brodach. Studia na Wydziale Malarstwa, 

Grafiki i Rzeźby PWSSP we Wrocławiu w latach 1985-1990. Dyplom w pra-

cowni prof. Wandy Gołkowskiej z zakresu malarstwa i prof. Mieczysława Zda-

nowicza w dziedzinie Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce. 

Od 1996 roku asystent w Pracowni Projektowania Malarstwa w Architekturze 

i Urbanistyce. W 2002 roku uzyskał samodzielność w realizowaniu programu 

kształcenia ze studentami II roku kierunku malarstwa. Od 2011 roku jest pro-

fesorem nadzwyczajnym,  prowadzi Pracownię  Malarstwa Architektonicznego 

i Sztuki w Przestrzeni Publicznej w Centrum Sztuk Użytkowych – Centrum 

Innowacyjności w Katedrze Malarstwa Architektonicznego i Multimediów na 

Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.  

Zajmuje się malarstwem, rzeźbą i ceramiką (18 wystaw indywidualnych, udział 

w ok. 60 wystawach zbiorowych, wiele realizacji unikatowych naczyń stoło-

wych i murali).  

■  (…) Obrazy moje oscylują pomiędzy dość szczególnym osobistym zapisem, a ma-

terialną relacją. Ważny staje się ostateczny wynik powstałych znaczeń czy konfi-

guracji. Stopnie umowności lub materialności poszczególnych znaków, piktogramów 

– to dynamiczna, symboliczna suma powstałych z nich powiązań, (…) dlatego 

symbol, znak ma dla mnie duże znaczenie. Wiele z tego, co zrealizowałem 

w malarstwie, ale także i w rzeźbach, zamyka się w cyklach prac, 

 np. 2 x filary, Niebo a ziemia, Mój zawsze obecny… Każdy z nich, chociaż 

wewnętrznie zróżnicowany, połączony jest myślą przewodnią – motywem 

dotyczącym człowieka, jego śladem i działalnością – poprzez rzeczy codzien-

nego użytku. Często są to naczynia, które łączą nas przy wspólnym stole – raz 

wypełnione są chlebem po brzegi, a innym razem są puste. (…)
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Hekate � 140 × 100cm � technika mieszana � 2011  

Marek Jakubek

■  Urodzony w 1954 roku w Kluczborku. Studia we wrocławskiej PWSSP 

na Wydziale   Malarstwa, Grafikii i Rzeźby (1974–79). Dyplom z wyróżnie-

niem w 1979 roku w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego. Profesor ASP 

we Wrocławiu. Prowadzi Pracownię Malarstwa i Rysunku (od I do V roku) 

na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Uprawia malarstwo i rysunek. Bierze udział 

w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, 

Bułgaria, Norwegia, USA, Belgia, Czechy, Grecja, Wielka Brytania).

■  Nagrody i wyróżnienia: VIII Salon Plastyki EGERIA 97, BWA Ostrów Wlkp  

(nagroda BWA w Kaliszu), 1997; VIII Międzynarodowa Wystawa Grafiki i Exli-

brisu, Kalisz (nagroda Muzeum Literatury w Warszawie), 1998; XXXIV Konkurs 

Malarstwa BIELSKA JESIEŃ, BWA Bielsko Biała, (wyróżnienie), 1999; Międzyna-

rodowa Wystawa Miniatury, Częstochowa, (wyróżnienie), 2000.  

■  Realizacje plastyczne: projekty do neosecesyjnego witraża dla teatru 

 KALAMBUR , Wrocław (zrealizowanego w 1981roku) 1981; projekty i re-

alizacja plafonu do kawiarni POD KALAMBUREM (zrekonstruowanego po 

pożarze w 1993 roku), 1983-86.

■  Hekate to starożytna bogini ciemności, mistrzyni czarów władająca ludzkim 

losem i podziemnym światem zmarłych.  W Makbecie Wiliama Szekspira, 

Hekate mówi do służących jej czarownic: zadufanie, same wiecie – największy 

wróg śmiertelnych w świecie.
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Nocne obłoki � 120 × 120cm � akryl na płótnie � 2013 

Jarosław Grulkowski

■   Urodzony 19 stycznia 1983 roku w Oleśnie. W latach 2004–2009 studiował 

grafikę w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocła-

wiu. Dyplom w pracowni technik miedziorytniczych prof. Andrzeja Basaja 

oraz pracowni rysunku zawodowego prof. Eugeniusza Get-Stankiewicza. 

 Od roku 2009 pracuje w macierzystej uczelni, w pracowni malarstwa i ry-

sunku 207 prowadzonej przez prof. Wojciecha Lupę. Zajmuje się rysunkiem, 

malarstwem i projektowaniem.

■   Towarzyszy mi ambiwalencja uczuć, kiedy rozmyślam o nocy. Rozumiem noc jako 

czas piękny, gdy obrazy z eleganckiego smokingu wszystkich gatunków czerni 

wydobywa poruszenie światła, ale także czas zwłowrogi, niosący rozpacz i gwałt. 

To co oczywiste w świetle dnia, nocą zmienia się w nieodgadnione i tajemnicze. 

Obraz, który przygotowałem na wystawę jest zbiorem szkiców przedstawiającym 

obłoki widziane nocą. Nieoczywiste i trudne do wypatrzenia nocą są niczym 

potwory z morskich głębin kryjące się w otchłani. Uciekają przed światłem, a wy-

patrzone i uchwycone zdają się natychmiast rozpływać w mroku, tylko niekiedy 

prezentując swoją osobliwą powierzchowność.       
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Lampa � 130 × 100cm � olej na płótnie � 2012 

Łukasz Huculak

■  Urodzony w 1977 roku, absolwent ASP we Wrocławiu, od roku 2002 

pracownik  Wydziału Malarstwa i Rzeźby tej uczelni. Od 2009 doktor sztuk 

plastycznych. Mieszka w Obornikach Śląskich. Bywa kuratorem (Hallo Wrocław 

2016!), publikuje teksty o sztuce (Format, Dwutygodnik, Art&Business). Zreali-

zował kilkadziesiąt wystaw w kraju i za granicą (Hipotezy i hipostazy, Galeria 

Miejska w Łodzi, BWA Rzeszów 2012; Q Abstrakcji, Galeria Socato, Wrocław 

201I; Obok jest brak, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 2009; Wybrał, 

ułożył sekret Galeria ART., Warszawa, 2003). Uczestniczył w wielu pokazach 

zbiorowych (Malarstwo Polskie XXI wieku, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, 

Warszawa). Zasadnicze motywy jego malarstwa to relacje idealizmu z sensu-

alizmem, fenomenologia obrazu i metamalarstwo. 

■  Zaćmienie – olśnienie. Nadmiar światła i jego brak. I w jednym, i w drugim 

przypadku świat staje się abstrakcyjny. Najprostsza rzecz, kiedy mrok zatrze 

jej charakterystyczne cechy, może stać się tajemnicza i niezwykła. Kiedyś 

nadepnąłem w mroku na książkę, to było bardzo metafizyczne przeżycie, 

przez kilka sekund stałem olśniony dziwnością tego wrażenia, próbując 

domyśleć się co je wywołało. Światło dzienne jest uniwersalnym demistyfika-

torem niecodzienności świata zewnętrznego.

22





Struktury leszczyńskie  � 100 × 120 cm � technika haptyczna � 2011 

Jacek Jarczewski

■  Urodzony w 1962 roku w Rawiczu. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk 

Plastycznych we Wrocławiu, oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-

stycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby. Dyplom 

z wyróżnieniem obronił w 1988 roku z malarstwa w pracowniach: prof. Stani-

sława Ryszarda Kortyki i prof. M. Zdanowicza. Obecnie profesor nadzwyczajny 

w Katedrze Malarstwa Architektonicznego i Multimediów Akademii Sztuk 

Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Prowadzi wykłady, ćwicze-

nia i realizacje z przedmiotów Techniki Malarskie i Technologia Malarstwa.

■  Uprawia malarstwo sztalugowe i ścienne oraz projektowanie witraży. 

 Brał udział w 27 wystawach indywidualnych, 75 wystawach zbiorowych. 

Zrealizował 26 realizacji witrażowych. Zaprojektował kilkanaście wydawnictw 

książkowych i katalogowych, oraz datowników, stempli i kartek pocztowych. 

Zorganizował 12 międzynarodowych i ogólnopolskich wystaw plastycznych, 

VII międzynarodowych konferencji naukowych, był kuratorem ponad 20 wystaw.

■  Najistotniejszymi elementami budowy obrazu są dla niego: materia, forma 

 i kolor. W wyniku doświadczeń i prób malarskich wyodrębnił technikę 

haptyczną (haptyczny - tzn. dotykalny, sprawdzalny dotykiem). Jej zadaniem 

jest szeroko rozumiane uruchomienie zmysłu dotyku w procesie tworzenia 

i przeżywania estetycznego. Umożliwia ona tworzenie śladoznaków - struktur 

w założeniu szczególnie dotykalnych, będących zapisem jego stanów 

 wewnętrznych, mową ducha i ciała. 
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Z cyklu Puls � 85 × 75cm � akryl na płótnie � 2000 

Janusz Jaroszewski 

■  Urodził się w roku 1956 we Wrocławiu. W roku akademickim 1975-76 

studiował astronomię na Uniwersytecie Wrocławskim. W PWSSP (obecnie 

ASP) we Wrocławiu studia w latach 1978-83. Od 1989 roku zatrudniony 

w PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu, od 2002 roku na stanowisku pro-

fesora nadzwyczajnego na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. 

W latach 1996-1999 prodziekan, a w latach 2005-2008 dziekan Wydziału 

Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Obecnie jest kierownikiem Niesta-

cjonarnych Studiów Zaocznych ma tym wydziale. Od ukończenia studiów 

zrealizował 38 wystaw indywidualnych oraz wziął udział w 55 wystawach 

zbiorowych. W latach 1985-86 otrzymał stypendium MKiS dla młodych twór-

ców, a w latach 1991-92 był stypendystą The Pollock–Krasner Foundation, inc.

■  Dorobek twórczy Janusza Jaroszewskiego zamyka się w kilkunastu cyklach 

malarskich i rysunkowych. Zrealizował również cykl scenograficzny oraz dwie 

instalacje. Ostatnia: Historia naturalna, czyli patyczki Pana Boga rozbudowy-

wana z przerwami od 2003 roku, sytuująca się na pograniczu sztuki i natury, 

zaowocowała dalszymi realizacjami z tego pogranicza pod wspólnym tytułem 

Historia naturalna, wykonywanymi również w technikach komputerowych. 

Jest też autorem książki - albumu Historia naturalna, czyli patyczki Pana Boga 

będącej literackim debiutem autora, wydanej w grudniu 2012 roku przez ASP 

im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

■  W latach 1999-2000 realizowałem cykl Puls będący swoistym elektrokardiogra-

mem rejestrującym za pomocą rytmów, światła i klimatów barwnych zmien-

ność świata. W ramach tego cyklu powstały wtedy dwa obrazy, dopełniające 

 się – a więc dyptyk, który w myślach nazwałem kurtynami nocy i te właśnie 

obrazy prezentuję państwu na tej wystawie. 
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Eclipse � 60 × 50cm � akryl na płótnie � 2013 

Joanna Kaucz

■  Urodzona w 1981 roku we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 

we Wrocławiu. W 2007 roku obroniła dyplom na Wydziale Grafiki w Pracowni 

Rysunku Zawodowego prof. E. Geta-Stankiewicza, a  w 2009 roku na Wydziale 

Malarstwa i Rzeźby w IX Pracowni Malarstwa prof. A. Dymitrowicza i Pracowni 

Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce prof. W. Kaniowskiego. 

■  Asystentka w Katedrze Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

 Autorka kilku wystaw indywidualnych oraz uczestniczka kilkudziesięciu wystaw 

zbiorowych w kraju i zagranicą. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz grafi-

ką komputerową. Mieszka i tworzy we Wrocławiu.
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Dwie wieże � 140 × 100 cm � akryl na płótnie � 2012 

Anna Kołodziejczyk

■  W latach 1999-2005 studiowała na Wydziale Malarstwa i Rzeźby krakowskiej 

i wrocławskiej ASP. Laureatka kilku konkursów; m. in Nagroda Prezydenta 

 Wrocławia w Krajowym Konkursie Malarstwa im. Eugeniusza Gepperta, 

 2007; Grand Prix Samsung Art Master, 2004; III miejsce Samsung Art Master, 

2005; Asystentka w Katedrze Malarstwa Wydziału Malarstwa i Rzeźby Aka-

demii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w pracowni prof. Piotra 

Błażejewskiego i prof. Przemka Pintala. Członkini Fundacji Sztuki Współczesnej 

ARTTRANSPARENT. Od 2008 roku kuratorka Przeglądu Sztuki SURVIVAL. Laure-

atka kulturalnej nagrody Gazety Wyborczej WARTO 2010.

■  Architektura to reprezentacja i pokaz sił, to monumentalny pomnik ludzkich 

możliwości będący wyrazem rozwoju gospodarczego, polityki i ideologii. 

Ten prowokacyjny aspekt stał się przyczyną jednej z najbardziej medialnych 

katastrof XX wieku - ataku na wieże World Trade Center w 2001 roku. Jeden 

z autorów budynków Minoru Yamasaki mówił o swoim dziele: Zbudowanie 

kompleksu World Trade Center ma większy sens, niż tylko dostarczenie powierzchni 

dla najemców. Te budynki to żywy symbol ludzkiego hołdu złożonego pokojowi na 

świecie. Jednak niecałe trzy dekady od wybudowania, kompleks zmienił się 

w ruiny, stając się symbolem końca iluzorycznego bezpieczeństwa Ameryki, 

a nawet w opinii wielu komentatorów, symbolicznym końcem XX wieku. 
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Jeden przeciw mrokom � 20 × 30cm � akryl na płótnie � 2012 

Czarny obłok � 20 × 30cm � akryl na płótnie � 2012 

Do światła � 20 × 30cm � akryl na płótnie � 2012 

Stanisław Ryszard Kortyka

■   Urodzony w 1943 roku. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycz-

nych we Wrocławiu w latach 1963-1969. Dyplom z wyróżnieniem, z malarstwa 

i projektowania malarstwa w architekturze, pod kierunkiem prof. Zbignie-

wa Karpińskiego i doc. Alfonsa Mazurkiewicza w 1969 roku. Od 1992 roku 

profesor tytularny. Prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa w Akademii 

Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i w Instytucie Sztuk 

Wizualnych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Brał 

udział w ponad 140 wystawach zbiorowych środowiskowych, ogólnopolskich 

i zagranicznych. Malarstwo i rysunek prezentował na 28 wystawach indywidu-

alnych. W Wydawnictwie Ossolineum opublikował trzy zbiory poezji: 

 Po tamtej stronie, 1969; Czerwień studzienna, 1973; Pod światło, 1981; ponadto 

bibliofilskie poetycko-malarskie: w 1978 Sytuacje metaforyczne – Obrazy z pa-

mięci, firmowane przez PWSSP we Wrocławiu oraz blok wierszy w Dyskursie 

(zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu) nr 3/2005. 

■  Mierząc się z tym problemem artystycznym (zresztą nie pierwszy raz w swo-

im malarstwie, a także w poezji), który,  mimo wszystko, dość jasno precyzuje 

temat wystawy, próbuję w tym cyklu obrazów przedstawić ten nieuchwytny 

i chyba w rzeczywistości  najbardziej tajemniczy moment przechodzenie ze 

światła w mrok  i z mroku w światło.
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XXX � 70 × 100cm � technika mieszana � 2010

Bogna Kozera-Radomska

■  Urodzona w 1966 roku w Prudniku. Malarka, rzeźbiarka i  rysownik. Dyplom 

z malarstwa w 1994 roku w PWSSP w Opolu - oddział w Nysie. Dyplom 

z rzeźby w 1998 roku ASP Wrocław. Po ukończenia studiów, zatrudniona 

w pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rzeźby wrocławskiej ASP. 

 Doktorat w 2006 roku i od tej pory na stanowisku adiunkta samodzielnie 

prowadzi pracownię Rysunku - ASP Wrocław. Zrealizowała szereg wystaw 

indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

■  Tworząc swoje obiekty malarskie i rzeźbiarskie wykorzystuje zarówno kla-

syczne podejście do tworzywa, jak również nietypowe połączenia materiałów. 

Łączy ze sobą drewno, kamień, czy metal. Często sięga po masę szamotową, 

dzięki której  składa  w całość swoje dotychczasowe doświadczenia z malar-

stwem, rzeźbą i rysunkiem. Rysunek,  którego jest wykładowcą, ma dla niej 

szczególne znaczenie. Linia jest rdzeniem, esencją każdej jej pracy, przekazując 

w prosty niepokolorowany sposób to, co najistotniejsze i oczywiste, ale też to, 

co ulotne i niedoścignione.

■ Mrok to chwile, kiedy nie słyszy się niepotrzebnych słów.

     Mrok to cisza, niewiadoma - czasem złowieszcza, czasem pełna nadziei.

     Mrok to pamięć dotyku.
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Fiolet � 80 × 60cm � olej na płótnie � 2012

Anna Maria Kramm

■   Malarka i rysowniczka, urodziła się 26 lipca 1969 roku w Kościanie. Studia 

w pracowni malarstwa i rysunku Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pla-

stycznych we Wrocławiu ukończyła dyplomem malarskim z wyróżnieniem 

w 1996 roku. Prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa i Rzeźby  

Wrocławskiej Akademii. W 2010 roku obroniła tytuł doktora habilitowanego 

w dziedzinie sztuk pięknych. Prezentuje swoje prace na wystawach indywi-

dualnych i zbiorowych, w Polsce i za granicą. Jej kuratorska i organizacyjna 

działalność łączy artystów we wspólnych międzynarodowych projektach. 

W 2011 wyróżniona Nagrodą II stopnia za działalność artystyczną i dydaktycz-

ną nadaną przez Rektora ASP we Wrocławiu. 

■   Ostatnie wystawy: Il Segreto, Galeria Al Roccolo, Campea di Miane, Włochy, 

2012; Mikrohistorie, Kolekcja Miejska, 17 Prezentacje Leszczyńskie, MBWA 

Leszno, 2012; Rawickie Mosty Sztuki, Muzeum Ziemi Rawickiej, Rawicz, 2012; 

Forte dell’arrmonia, Festival Osoppo, Włochy 2012; W cieniu, Galeria Exspositur 

Wiedeń, Austria, 2012; Rysunkowe Amplifikacje, MBWA, Galeria w Ratuszu 

Leszno 2012; Dekompozycja, Galeria la’altropeo, Serravalle Vittorio Veneto, 

Włochy, 2011; Szkice obiektywne (Cykl Ściany) Muzeum Fotografii, Goerlitz, 

2011; Tablica, Galeria Sztuki, Legnica, 2011; Co je tu co tu neni, Oblastni Galerie 

v Liberci, Liberec, 2011; Mostowanie, Noc Muzeów, Galeria Sztuk Pięknych 

vV, Warszawa, 2010; Port, (Kramm, Seibald) Galeria Profil, Centrum Kultury 

Zamek, Poznań, 2009. 

■   Płaszczyzna koloru we własnym zaprzeczeniu, uzyskana z cienia czerni. 

 Wbrew sobie – istnieje, zastygła w niedopowiedzeniu szczelina koloru. 
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Kasata II - Liber Manu Scriptus - (Artefakty) � 81 × 81cm � technika mieszana � 
2012

Marek Kulig

■   Urodzony w Twardogórze w 1971 roku. Studia w Akademii Sztuk Pięknych 

we Wrocławiu w latach 1991/92 - 1995/96. Od 2001 roku jest pracownikiem 

macierzystej uczelni w pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Mariana Wołczuka. 

W 2010 roku uzyskał stopień doktora w dyscyplinie sztuk pięknych. Aktualne 

stanowisko i funkcja – adiunkt. W tym samym roku podejmuje współpracę 

z Wyższą Szkołą Humanistyczną we Wrocławiu, w której prowadzi zajęcia 

z przedmiotów: Projektowanie koncepcyjne i Rysunek.

■   Zajmuje się malarstwem, rzeźbą i projektowaniem. Jest laureatem kilku 

nagród. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbioro-

wych w kraju i za granicą (m.in. w takich krajach jak: Austria, Niemcy, Włochy, 

Belgia, Chorwacja, Emiraty Arabskie, USA). 

■    Komentarz do obrazu:

 … With nothing left… but faith…
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Lśnienie � 111 × 32cm � deska, płatki złota na pulmencie � 2013

Wojciech Lupa

■ Urodzony 1962 we Wrocławiu. Studia rozpoczął w 1982 roku w Państwowej 

Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych na Wydziale Malarstwa, Grafki i Rzeźby. 

Dyplom z malarstwa w 1987 roku w pracowni Prof. Stanisława Ryszarda Kor-

tyki. Od 1989 roku zatrudniony w macierzystej uczelni w pracowni malarstwa 

i rysunku.

■ Wystawy indywidualne: Galeria Sztuki Współczesnej Na Solnym, Wrocław, 

1990; Galeria Zamkowa, Lubin, 1994; Wystawa malarstwa związana z przewo-

dem II stopnia, 2002; Hancaro-center, Niemcy, 2005; Wojciech Lupa-Malerei 

– Alte Abtei – Volkshochschule Lemgo, Lemgo, Niemcy, 2007. 

■  Festiwale i wystawy: 27. Międzynarodowy Festiwal Malarstwa, Cagnes - sur - 

Mer, Francja, 1995; 55. Salon de Mai, Paryż, Francja, 2001; Premio de Pintura Fo-

cus-Abengoa, Sevilla, Hiszpania, 2009; Itinerarium. Duda, Lupa, Pajączek. Galeria 

Miejska, Wrocław, 2011; CO JE TU, CO TU NENI, Oblastni Galerie w Libercu, 

Czechy, 2011.
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Czarne dzwonki � 100 × 150cm � olej na płótnie � 2012

Michał Marek

■   Urodził się w Krośnie 29 września 1980 roku. W roku 2000 ukończył  naukę 

w PLSP w Krośnie, specjalizacja snycerstwo. W latach 2000-2005 studia na 

ASP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, zakończone dyplomem 

z zakresu malarstwa sztalugowego w pracowni prof. Aleksandra Dymitrowicza, 

oraz z malarstwa w architekturze i urbanistyce w pracowni prof. Wojciecha 

Kaniowskiego. Od października 2006 roku asystent w katedrze malarstwa na 

ASP we Wrocławiu w pracowni prof. Janusza Jaroszewskiego. Obecnie zakoń-

czył pracę nad doktoratem. 

■   Wystawy indywidualne: Wystawa malarstwa, Galerie Vlasblom, Arnhem, Ho-

landia, 2007; X jak MM, Mieszkanie Gepperta, Wrocław, 2008; Spazi, wystawa 

malarstwa, Galeria Circollo Artistico, Arezzo, Włochy; 2010; Dziurawa ręka, 

dziurawe oko, dziurawy obraz, Centrum Sztuki Współczesnej, Solvay, Kraków, 

2010; Malarstwo, Galeria Linia, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław, 2011; 

Brothers in arms, Galeria Arttrakt, Wrocław, 2012.                                                                                         

■   Ważniejsze wystawy zbiorowe: Drienovec 337, wystawa w ramach projektu 

International Creative Symposium, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, 

Kraków, 2009; Międzynarodowe Warsztaty Znaki Pogranicza II we Włodawie, 

wystawy m in. we Włodawie i Rzeszowie w Galerii Miejskiej, 2009; Junge 

Polnische Malerei, Drezno, Ostrale Norymberga, Dom i Wieża Krakowska, Bad 

Reichenhall, Galeria Miejska, Wiesbaden, Ratusz, Akwizgran, Forum M, 2009; 

Struktura rzeczy, struktura emocji, struktura, BWA Bydgoszcz, 2010; CO JE TU, CO 

TU NENI, Liberec, Czechy, 2011; Wspólna przestrzeń, Wiessbaden, Niemcy, 2012.  
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Opowieści linearne � 90 × 90cm � kredka na płótnie � 2010

Leszek Mickoś

■ Urodzony w 1944 roku. Studia w PWSSP we Wrocławiu. Uprawia dyscypli-

ny artystyczne: malarstwo, rysunek. Zatrudniony w Katedrze Malarstwa na 

Wydziale Malarstwa i Rzeźby wrocławskiej ASP na stanowisku profesora 

zwyczajnego, prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa i rysunku. W latach 

1990-1996 oraz 1999-2005, przez cztery kadencje, dziekan wydziału. Wysta-

wy w kraju i za granicą (Austria, Belgia, Francja, Holandia, Niemcy, Rumunia, 

USA, Węgry, Wielka Brytania). 

■ Ważniejsze wystawy indywidualne: Galeria Cepelia Kraków - malarstwo, 

X. 2001; Muzeum Miejskie Wrocławia, Arsenał - rysunki, XII. 2004; 

 Salonik 4 Muz - Oborniki Śląskie - malarstwo, IV. 2008; ASP Wrocław - 192 

dni z fajansem - rysunki, IV. 2009; Galeria Miejska Wrocław - obrazy, XII. 2011.

■ Ważniejsze wystawy zbiorowe: Atelier 72, Edynburg, 1972; Nowa Generacja, 

Muzeum Narodowe, Wrocław, 1974; Jeune Expression, Paryż, 1982; Wieżowce 

Wrocławia, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2006; Figura a struktura, Gale-

ria El, Elbląg, 2006; Przestrzeń pomiędzy nami, Wiesbaden, 2012.
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Notae � 66 × 29cm � technika własna � 2012

Daria Milecka

■   Studia w PWSSP we Wrocławiu: Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa 

 Przemysłowego oraz Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (1991-1996). Dyplom z malar-

stwa w pracowni prof. W. Gołkowskiej. Studia na Uniwersytecie Wrocławskim 

(1985 -1990), dyplom z kulturoznawstwa pod kierunkiem prof. S Pietraszko. 

Obecnie profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 

w Katedrze Rysunku. Od 2010 roku prowadzi Pracownię Słowa i Obrazu 

w Katedrze Mediacji Sztuki. Udział w licznych wystawach krajowych i zagra-

nicznych, sympozjach i plenerach malarskich. 

■  Wybrane wystawy zbiorowe: Hunfeld, Niemcy, Museum Modern Art, Jahres 

Ausstellung 2010-2011, 2011; Bonn, Niemcy, Kunstforum, Konkret – Intelligibel, 

2009; Warszawa, Galeria Działań Kontynuacja i sprzeciw, 2008; Madryt Aran-

juez Centro Cultural Exposicion Internacional de Arte Constructivo, Concreto, 

Reductivo, Inteligible, 2007; Wiedeń, Austria Center Vienna Motiva-Intenationa-

le, Konstruktiv Konkret, Intelligibel, 2005. 

■  Wybrane wystawy indywidualne: Wrocław, Galeria Skiba, Uobecnienie, 2011; 

Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, wystawa Colere, Dolnośląska 

Szkoła Wyższa, 2011; Wrocław, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Fe-

nomen obrazu, 2010; Trzebnica, Galeria Tok Wyprowadzę z rzeczy cienie, 2009; 

Wrocław , PWST – X Dolnośląski Festiwal Nauki Verbum, 2007.  
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Czerń na czerni (ostatnie cięcie) � 73 × 92cm � technika olejna 
i olejnożywiczna na płótnie lnianym � 2009

Paweł Lewandowski-Palle

   

■    Urodzony w 1954 roku,  pochodzi z Ciechocinka. W latach 1974-79 studiował 

w PWSSP/ASP we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem z zakresu malarstwa 

zrealizował  w Pracowniach profesorów: Z. Karpińskiego i M. Zdanowicza.

     Od 1978 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym macierzystej 

 Uczelni. Od 2002 r. posiada tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. 

 Jako profesor zwyczajny prowadzi Pracownię Technologii Malarstwa Sztalugo-

wego, Organicznych Technik Malarskich i Mozaiki.

■   Uprawia twórczość w wieloletnich cyklach, m.in.: Talizman, Hommage, Obrazy 

syntetyczne, Długa i kręta droga, Prowokacja B., 13 grudnia 1981, Wydarzenia, 

Obrazy strukturalne, Błękit oraz Przestrzeń. 

■   Jest autorem 780 obrazów malarskich prezentowanych na 58 indywidualnych 

wystawach, m.in.: Wyjść poza cztery ściany, Galeria Katakumby, Wrocław, 1977; 

Malarstwo, Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg, 1991 i 2001; Wieloobrazowość, 

Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz, 2012; 13 grudnia 1981, Galeria Krytyków PO-

KAZ, Warszawa, 2012. Uczestniczył w 340 zbiorowych wystawach w Polsce, 

Belgii, Białorusi, Bułgarii, Czechach, Danii, Francji, Holandii, Litwie, Niemczech, 

Rosji, Szkocji, Szwecji i Włoszech.
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Michelle � 73 × 92cm � akryl na płótnie � 2009

Przemek Pintal

   

■  Urodzony w 1965 roku we Wrocławiu. Studia historii sztuki UW Wrocław, 

studia malarskie ASP Poznań, studia i dyplom na ASP Wrocław w 1992 roku; 

profesor nadzwyczajny ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, prowadzi pra-

cownię rysunku oraz pracownię multimediów (studia niestacjonarne); kurator 

i organi- zator wystaw i przeglądów, m. in. Przeglądu Młodej Sztuki Survival 

(edycje: I–V);  mieszka i pracuje we Wrocławiu.

■  Zajmuję się rysunkiem, malarstwem, fotografią, realizuję instalacje i prace site 

specific; interesuję się użyciem tekstu w budowaniu struktury znaczeniowej 

dzieła, czasem  wykorzystuję konwencję pracy dokumentalnej, interesuje mnie 

też żywo rysunek amatorski, dyletancki; kultura popularna jest dla mnie  naj-

bardziej inspirującym rezerwuarem inspiracji oraz form i środków wypowiedzi.

■  Ostatnie wystawy: Ogrodnicy, spółdzielcy, bat., wystawa indywidualna, Gale-

ria R46, Wrocław, 2012; Identity, wystawa zbiorowa, magazyny kolejowe, ul. 

Kamienna 8, Kraków, 2012; o.m.g., wystawa zbiorowa, Galeria Miejska, Wro-

cław, 2012; Markierter Ort, wystawa zbiorowa, Internationale Zeitgenössische 

Kunstausstellung Nürnberg, 2011; Tablica, Galeria Sztuki, Legnica, Polska, 2011; 

Uniform, wystawa zbiorowaGaleria Forum, UMK Toruń, 2010; Spazii immagina-

ri, ALDO MORO Culture Center, Cordeone, Włochy, 2010.

■   Obraz jest wywołanym z głębszych warstw pamięci lękiem dotyczącym 

przyszłości, umierania, a właściwie zamierania. Nic nie warte wyobrażenie 

spychające neurotyczny umysł na ścieżkę samounicestwienia.
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KRYPTODEPRESJA � 130 × 130cm � akryl na płótnie � 2011

Marlena Promna

■  Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 

 im. E. Gepperta we Wrocławiu, oraz wydziału Edukacji Artystycznej Akademii 

im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 2010 roku asystentka w Pracowni 

Rysunku prof. Piotra Kielana. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych w kraju 

i zagranicą. Zajmuje się malarstwem, malarstwem ściennym,  rysunkiem 

 i grafiką. 

■  Kryptodepresja  to jezioro, zagłębienie w terenie zalane przez wodę. To płaska 

tafla aksamitnej szarości zamknięta od góry niebieską pręgą.  Jej amorficzny 

kształt może kojarzyć się z pewnego rodzaju testem psychologicznym, które-

mu autorka poddaje siebie oraz  widza. Z jednej strony - na podstawie układu 

dwóch  obłych plam - widz może przeanalizować kondycję psychologiczną 

autorki. Z drugiej strony natomiast, to autorka może zbadać widza, zadając 

pytanie co widzisz na obrazie? Przedstawienie jest więc swoistym zaproszeniem  

do interakcji, prowokacją, która stawia pytanie o wytrzymałość estetyczną 

współczesnego odbiorcy sztuki.
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Starszy od siebie � 130 × 130cm � akryl na płótnie � 2011

Wojciech Pukocz

■  Urodzony w 1970 roku w Mikołowie. Studia we wrocławskiej Akademii Sztuk 

Pięknych. Dyplom z malarstwa w 1997 roku w pracowni prof. Stanisława 

Kortyki. Obecnie adiunkt, doktor habilitowany, prowadzi zajęcia w Pracow-

ni  Mediów Elektronicznych na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Od 2012 pełni 

funkcję dziekana Wydziału Malarstwa i Rzeźby ASP im Eugeniusza Gepperta 

we Wrocławiu.

■    Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych. 

Realizuje prace z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, filmu wideo. Jest auto-

rem kilku spektakli multimedialnych, łączących muzykę wykonywaną na żywo 

z pokazami filmów. Przy realizacji tych projektów współpracuje z Michałem 

Sikorskim.

■  Prezentowane na wystawie obrazy są częścią cyklu, którego myślą przewodnią 

jest wątpienie w trwałość naszego działania i rozumowe ogarnięcie otaczające-

go świata. Obraz Starszy od siebie (w dwóch wersjach) jest wizerunkiem habs-

burskiego orła, tradycyjnie kojarzonego z bytem trwale konstytuującym war-

tości przekazywane przez wieki. Mocarstwowe zapędy zamknięte w graficzną 

formę znaku orła zostają zniweczone wielokrotnie przemalowaną i fizycznie 

zniszczoną powierzchnią. Malarski gest staje się równocześnie konstrukcją 

powierzchni jak i destruktem jego znaczenia. W innej wersji tego motywu, 

znak zamknięty w woskowej powierzchni jest w niej wycięty i pozostawiony 

na potencjalne zniszczenie. Całości dopełniają Chmury. Proste znaki malarskie-

go gestu stanowią złowróżbne proroctwo. Zwiastują burzę niweczącą trwałą 

ideę mocarstwowego symbolu.
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Pejzaż � 100 × 70cm � olej na płótnie � 2012

Tomasz Schwarz

■  Studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w PWSSP we Wrocławiu. 

Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego. Uprawia twór-

czość malarską, zajmuje się także rysunkiem. Jest laureatem nagród za prace 

malarskie, m.in. w Konkursie im. Jana Spychalskiego w Poznaniu. Uczestniczy 

w wystawach indywidualnych i zbiorowych.

■  Czym w malarstwie jest światło?  Jednym z najważniejszych czynników 

budujących obraz. Światło nadaje barwom lekkości, wyostrza kompozycję, 

wydobywa niuanse, demaskuje szczegóły. Czym jest więc mrok? Ciemność to 

terytorium tajemnicy, niedopowiedzenia i atmosfery. Noc wyzwala z kon-

wenansów dnia. Ciemność stwarza możliwość zatajenia, może pozorować, 

zmieniać znaczenie, ale też wyostrza zmysły i uwalnia wyobraźnię. Mrok na 

płótnie odzwierciedla stan ducha i umysłu malarza oraz wyraża towarzyszące 

mu emocje.  
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Ostatni podział � 170 × 200cm � olej na płótnie � 2011

Michał Sikorski

■  Urodzony 30.01.1972 w Częstochowie. Studia na Akademii Sztuk Pięknych 

im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, 

w Pracowni Malarstwa i Rysunku prowadzonej przez prof. Stanisława Kortykę. 

Dyplom z malarstwa w 1998 roku. Mieszka i tworzy we Wrocławiu. Od 2007 

pracuje jako asystent w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Kortyki  na 

Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Doktorant 

ASP we Wrocławiu. 

■  Zajmuje się malarstwem, filmem, muzyką, występami live act, pracą kurator-

ską i organizacyjną w środowisku wrocławskim i akademickim. W dorobku 

artysty: 22 wystawy indywidualne, 18 pokazów multimedialnych (live act), 

udział w 44 wystawach zbiorowych.
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Nieoczekiwana wizyta � 100 × 70cm � technika własna � 2011

Krzysztof Skarbek

■  Dyplom uzyskał z zakresu malarstwa w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskie-

go w PWSSP, obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we 

Wrocławiu w 1985 roku. Kieruje na ASP we Wrocławiu pracownią Malarstwa 

studiów dziennych oraz licencjackich jako profesor. Zajmuje się malarstwem 

sztalugowym, ściennym, sztuką wideo, akcjami oraz instalacjami. Po ukończe-

niu studiów brał udział w 290 wystawach zbiorowych, a także festiwalach 

 sztuki, i zorganizował 52 wystawy indywidualne w kraju oraz za granicą, 33 fil-

my autorskie, 41 akcji plastyczno – dźwiękowych, również ze swoimi grupami: 

Połykacze Pereł z Odry i Gabinet Operacji Plastycznych. Prodziekan Wydziału 

Malarstwa i Rzeźby w kadencji 2008-2012. 

■  Wystawy indywidualne: Zwyczajność dzisiejszego dnia jest słoneczna dalej, 

malarstwo, kolaże, fotografie, Galeria Promocyjna, Warszawa, katalog, folder, 

afisz, III 1987; Odczarowany świat codzienności, malarstwo, Galeria Miejska 

WAAG, Leiden, Holandia, katalog, plakat, X 1990; Gabinet Operacji Plastycz-

nych i Odnowy Uczuć, Galeria Zachęta, Warszawa, plakat, pocztówka, X 1993; 

Wystawa malarstwa i pokaz filmów video, Oddział Muzeum Narodowego, 

Pałac Królikarnia, Warszawa, katalog, folder, I 1995; Monograficzna Wystawa 

Malarstwa, Ratusz - Muzeum Miejskie, Wrocław, IV 2008.

■  Kształtując formę oraz ideę przekazu artystycznego, staram się  przedstawić 

taką przestrzeń wizualno-psychiczną, która powoduje szczególną atmsferę 

baśniowej realności. Pracuję nad wizją rzeczywistości pełnej pozytywnych, 

niekiedy niepokojących i niezwykłych zdarzeń, emitujących energię witalności 

życia, gdzie wyobraźnia i pragnienia posiadają potencjały mocy sprawczych.
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Salonik � 100 × 80cm � akryl na płótnie � 2012

Marta Szymczakowska

■  Urodzona w 1979 roku we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Wro-

cławskiego na kierunku Filologii Angielskiej (dyplom w 2004 roku) oraz 

Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Dyplom z ma-

larstwa w 2005 roku w pracowni prof. Leszka Mickosia oraz w pracowni 

projektowania malarstwa w architekturze i urbanistyce prof. Wojciecha 

Kaniowskiego. Od 2009 roku asystent w Katedrze Malarstwa w macierzystej 

uczelni w pracowni prof. Leszka Mickosia. Autorka kilku wystaw indywidu-

lanych, brała także udział w kilkunastu wystawach zbiorowych. Zajmuje się 

malarstwem sztalugowym i rysunkiem. Mieszka i tworzy we Wrocławiu.

■  Jak wiadomo, sama zmiana kierunku kreski w rysunku, bez zmiany w wa-

lorze, pozwala zbudować nowe znaczenie. Staram się wykorzystać to 

zjawisko w moim malarstwie, budując swoje prace w oszczędnych gamach 

kolorystycznych i zastępując tzw. gest malarski precyzyjnym szrafowa-

niem. Bardzo często efektem są niejednoznaczne, pozornie abstrakcyjne 

prace, balansujące na granicy konstruktywizmu i op-ar tu.
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In plus � 80 × 100cm � akryl na płótnie � 2012

Marian Wołczuk

■   Udzodzony w 1942 roku, dyplom w 1970. Profesor zwyczajny (od 1991 

roku) w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Uprawia malarstwo 

i rysunek. Pedagog Uczelni od 1970 roku; kierownik Katedry Kształcenia 

Ogólnoplastycznego na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa 

(1991-2005); prodziekan (1986-1987) i dziekan wydziału (1987-1990). 

Zrealizował 

 44 wystawy indywidualne z malarstwa, rysunku i szkła.

■    Wystawiał swoje prace na wystawach międzynarodowych i wystawach 

prezentujących polską sztukę współczesną w Portugalii, Kanadzie, Hiszpa-

nii, Japonii, Jugosławii, Niemczech, Austrii, Szwecji, Francji, Holandii, USA, 

Australii i Szkocji.
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