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Katalog przygotowany w związku z wystawą OBLICZA RYSUNKU

prof. Piotr Smolnicki
Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie

Jacek Staszewski
Kurator wystawy

 Rysunek – prawda rzeczywistości 

 Prawda to zgodność myśli z rzeczywistością – to klasyczna definicja. Na czym 
polega owa zgodność. Chodzi o to, by prawdziwa myśl była podobizną, obrazem, 
odbiorem rzeczywistości. Myśl ma tylko wymiary czasowe, nie ma wymiarów 
przestrzennych np. sześcianu lub wodospadu. Myśl jednak nie musi upodobniać 
się do rzeczywistości ale być prawdziwą. Towarzyszem a właściwie rozwinięciem 
tej klasycznej myśli o prawdzie jest rysunek, który prawdę mówiąc w naszym 
rozwoju pojawia się dużo wcześniej niż porządkująca naszą rzeczywistość myśl. 
Posiada wszelkie cechy prawdy o jakich śniło się i nie śniło filozofom. Ma wymiar 
przestrzenny. Zaczynając od studiowania natury aby być prawdziwy nie musi się 

 O rysunku

 Papier, ołówek, tusz, pastel, kredka, farba, płótno ale też i zapis wideo, druk 
cyfrowy i fotografia… Nie podjął bym się dzisiaj wyznaczenia granicy rysowania. 
Możemy zadać sobie pytanie, czy w ogóle jest to konieczne. We współczesnym 
świecie, gdzie jak w tyglu wszystko miesza się ze sobą i miksuje, rysunek musi sam 
sobie wyznaczyć granice współczesności. Gdzie dziś kończy się rysunek a zaczyna 
malarstwo, gdzie wyznaczona jest granica pomiędzy fotografią a wideo? Nie wiem. 
Na szczęście nie wiem. Postrzeganie sztuki jako zbioru zamkniętych enklaw wydaje 
się dzisiaj błędnym rozumowaniem. Nie chcę tu pisać, że rysunek był i istniał  
od zawsze. Nie chcę pisać o jego wiodącej roli na każdym etapie tworzenia.  

do niej upodabniać. Filozofowie, których praca można mniemać najczęściej polega 
na odrzuceniu własnych i cudzych teorii, mają odwieczny problem w konfrontacji 
prawdy z rzeczywistością. Tego problemu nie ma rysunek w szczególności. 
Rysunek w fundamentalny sposób tę rzeczywistość buduje właściwie rysując nie 
mamy problemu z prawdą. Wszystko zależy od rysującego, od prawdy zawartej  
w jego myśli o rzeczywistości.
„Zdaniem Platona, świat ukazuje się naszym zmysłom w zafałszowany sposób, 
ale istnieje sfera prawdziwsza doskonalsze, królestwo bytów (zwanych „FORMAMI” 
lub ideami) które są wieczne, niezmienne. Te abstrakcyjne obiekty, jakbyśmy 
je dzisiaj nazwali, istnieją poza przestrzenią i czasem, a najważniejsze z nich 
to dobro, piękno, równość, wielkość, jedność, istnienie, podobieństwo, różnica, 
zmienności i niezmienność.”
Radą na zafałszowany obraz rzeczywistości jest rysunek. Należy do tej sfery 
królestwa bytów, abstrakcyjnych obiektów, strefy doskonałej – zwanej FORMAMI. 
Rysunek leży u podstawy, realizuje proces, często nieoczekiwanie pozostaje 
w początkowej formie bez nadawania mu dyscyplinarnych i technologicznych 
szlifów. 
To ciekawe w renesansie malarstwo, rzeźba i architektura były określane wspólnym 
terminem arti del disegno czyli sztuki rysunkowe. Włoskie słowo disegno oznaczało 
pomysł, koncepcję, ale także rysunek.
„Umiejętność rysunku jest źródłem i istotą samego malarstwa, rzeźby i architektury 
i wszelkiego przedstawienia podpadającego po zmysły” – Michał Anioł. We Florencji 
z inicjatywy Vasariego powstaje Akademia rysunku (Accademia del disegno). W ślad 
za nią inne akademie, gdzie główną ideą był rysunek.
Taki jest rysunek, a odkrywanie jego kolejnego oblicza znów przed nami.

O tym wszystkim wiemy. Cieszę się natomiast, że wystawa ta pokazuje 
różnorodność. Pokazuje oblicza, różne twarze procesu rysowania, bez względu na 
to, jakich do tego celu używamy narzędzi. Czy będzie to klasyczny ołówek, czy też 
graficzna matryca, fotografia a może też i zaprogramowany komputer, zawsze mamy 
do czynienia z aktem kreacji, pięknem w czystej jego postaci i prostotą obrazowania 
jakim jest klasyczne disegno.
Rysują graficy, projektanci, artyści multimedialni. Wszyscy. Rysunek jest 
demokratyczny, cierpliwy i jednocześnie obecny w każdej dziedzinie twórczego 
życia. Chciałbym powiedzieć, że jest nieodzowny i niezbędny w warsztacie każdego 
artysty. Przestrzeń, wideo, ekran komputera wyznaczają mu nowe obszary do 
zagospodarowania. Nie są jego wrogami, a wręcz przeciwnie, otwierają się na 
niego w całej rozciągłości. Nie przeszkadzają mu, ale też i on nie przeszkadza 
im. To właśnie współistnienie jest tym, co moim zdaniem, jest najciekawsze 
i najpiękniejsze.
Być może więc zmierzamy ku swoistej unifikacji wszelkich sztuk, co automatycznie 
budzi obawę przed zburzeniem ich autonomii. Z drugiej strony dobrze jest, 
jeśli każda z dziedzin zachowuje swoje własne cechy identyfikujące ją wśród innych 
działań artystycznych. Z jednym, w tym wypadku, zastrzeżeniem. Abyśmy przy tej 
unifikacji nie zapomnieli o tym, czym rysunek na pewno nie jest.



 Magia kreski czy rysunek jako szara eminencja obrazu?

 Prolog narodzin rysownika
 Rysunek jawi się jako jedna z pierwotnych, wręcz instynktownych form wyrazu 
artystycznego. Dziecko chwyta kredkę albo ołówek i intuicyjnie, często nawet nie 
planując wszystkich elementów swojego „dzieła” kreśli coś na papierze. Te obrazki 
są odbiciem swoistego – wewnętrznego krajobrazu”, który tworzy mapę symboli 
intelektualnych, emocjonalnych, społecznych. Znaczenia te zachodzą na siebie, 
przenikają się wzajemnie i uzupełniają. Określają subiektywny, ontologiczny 
charakter wypowiedzi. 
Rysunek jest „szarą eminencją” obrazu, tworzy jego sedno, buduje fundament. 
W takim kontekście staje się plastycznym preludium do dzieła malarskiego, tylko 
pozornie mniej ważnym, jakby ukrytym. W Starożytnej Grecji już Pliniusz podkreślał 
kunszt i trudność w prowadzeniu konturu, który budował finalną doskonałość obrazu. 

 Rysunek był pierwszym i najprostszym sposobem przedstawiania 
i projektowania rzeczywistości na płaszczyźnie. W aktualnej ocenie rysunku 
trudno zakładać nagłą zmianę tej roli. Możemy jedynie mieć wrażenie ruchu 
na skutek dynamicznego kontekstu obrazu. Coraz płynniejsza granica między 
rysunkiem i obrazem opisuje środowisko występowania i aktualne trudności z jego 
interpretacją. Granica ta ulega rozmyciu za sprawą możliwości tworzenia obrazu 
bez rysowania. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż sam rysunek może już 
stać się obrazem samego siebie. Skanowanie, digitalizacja, cyfrowa reprodukcja, 
to procesy odrywające rysunek od naturalnego kontekstu czasu, materii, skali 
i formy w kierunku obrazu. Procesy te w znaczny sposób zmieniły już jego odbiór. 
W cyfrowej formie, oderwany od rękodzieła, dociera do przestrzeni wcześniej 
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Michał Anioł w renesansowych czasach – kiedy to malarstwo, rzeźba i rysunek 
nazwane zostały sztukami rysunkowymi – mówił o nieocenionej zdolności do 
rysowania jako źródle, z którego wywodzi się dalsza artystyczna aktywność 
i wszechstronność. Rysunek określany był jako podstawa wszystkich sztuk, 
rozkwitał i coraz bardziej zyskiwał na znaczeniu. Zwieńczeniem jego wyjścia 
z cienia było z pewnością utworzenie w drugiej połowie XVI w. Akademii  
Rysunku, w której nauczano tej sztuki w szerszym kontekście, od strony  
anatomii, perspektywy i umiejętności uchwycenia proporcji. 
W czasach Immanuela Kanta najprężniej rozwijał się rysunek akademicki, a sam 
filozof zwykł mawiać, że to clue sztuki. W XX w. Pablo Picasso doceniał wartość 
rysunku jako tego, który „nie naśladuje” rzeczywistości, ponieważ oko patrzące 
ma tendencję do postrzegania realnych przedmiotów w kontekście kształtu 
wypełnionego kolorem, a nie linii, które są istotą rysunku.

 Rozpoznawalność kreski
 Rysunek jest synonimem indywidualizmu twórcy, który poprzez 
charakterystyczny układ linii odciska na nim swoje piętno, zaznaczając charakter 
osobistej wypowiedzi. O kunszcie tej sztuki świadczy rozpoznawalność kreski jako 
jedynej, niepowtarzalnej, trudnej do podrobienia. Wystarczy popatrzeć na sposób 
jej prowadzenia i różnice, porównując chociażby odważne w upraszczaniu form linie 
Tadeusza Kantora, wyrafinowane w swojej prostocie rysunki Jerzego Nowosielskiego 
czy zawieszone pomiędzy porządkiem a chaosem kreski Jana Tarasina. Współcześnie 
rysunek otwiera się coraz intensywnej na nową przestrzeń, staje się dyskursywny 
w swoim charakterze, zanurza się w interdyscyplinarności, dotrzymuje kroku innym 
dyscyplinom sztuki, tworzy nową jakoś, na przykład z rzeźbą, tkaniną czy fotografią. 
Często stanowi też oś oddziaływań artystycznych w akcjach happeningowych 
czy balecie, gdzie obszar wizualny, słowny i dźwiękowy tworzy integralną całość. 
Rysunek przekroczył już granicę jednostajności i monotonii, stał się wielowymiarowy 
i wciąż artystycznie intryguje. Dzisiejsza rzeczywistość wymusza mieszanie 
dyscyplin, uwodzenie jednej dziedziny sztuki przez drugą, co daje gwarancję,  
że rysunek na pewno nie pozostanie w twórczym osamotnieniu.

 Stygmaty popkultury
 W kontekście popkulturowym fascynują nas rysunki na ciałach, które 
stygmatyzują właściciela, niosąc ze sobą przekaz symboliczny. Tatuaże to 
współczesne, zindywidualizowne przekazy wizualne, wpisujące się w nurt 
bodypaintingu. Rysunek, obojętnie w jakiej formie i jakiej technice, przekazuje  
ze sobą zakodowaną informację, nie tylko o nas, ale też o czasach, w których żyjemy. 
Interesuje nas jednak coś więcej niż tu i teraz, czego dowodem może być fascynacja 
jaskinią Chauvet-Pont-d’Arc w północno-zachodniej. Francji, gdzie zachowały 
się unikalne rysunki sprzed 30 tys. lat. Werner Herzog, w swoim filmie Jaskinia 
zapomnianych snów pokazuje niesamowitą pasję i chęć do odkrywania prawdy 
o artystach tworzących swoje „dzieła”, wydawałoby się z naszej perspektywy  
– w onirycznej dla nas rzeczywistości.

 Akademia Sztuk Pięknych – Wydział Grafiki w transie rysunku
 Wystawa Oblicza rysunku jest ciekawym koncepcyjnie wydarzeniem 
artystycznym. Sam tytuł wskazuje na wieloznaczność działań rysunkowych, 
co zapewne będzie dla widza i wyzwaniem intelektualnym, i zaskoczeniem 
estetycznym. Dzięki formule otwartej, odbiorcy mają okazję poznać twórców 
zajmujących się nie tylko rysunkiem, ale także grafików warsztatowych, 
fotografików, projektantów czy artystów zajmujących się multimediami. 
Różnorodność prezentowanych prac jest imponująca! Wydział Grafiki to miejsce 
absolutnie niepowtarzalne. Po przekroczeniu jego progów można poczuć atmosferę 
wieloaspektowości działań artystycznych i wielowątkowości opowiadanych historii. 
To z pewnością inspiruje. Kiedy obserwuje studentów rysujących studium aktu  
– jedni robią to z energią intuicyjnie, drudzy w skupieniu intelektualnie 
– każdy ze swojej perspektywy zauważam, że na tym etapie, ważniejsze dla nich 
staje się uchwycenie charakteru modela, zakodowanie na papierze jego proporcji 
niż indywidualizm kreski. Nowatorstwo przychodzi później wraz z dojrzałością 
artystyczną i gotowością poddania swoich prac ocenie publiczności, czego 
najlepszym dowodem jest ta wystawa.

Autorka jest wiceprezesem ArtHolding 
Fundacji Kultury i Sztuki
{dziennikarzem, animatorem kultury}

niepenetrowanych: mikroskali i makroskali, które są niedostępne dla manualnych 
zdolności rysownika, a jeszcze możliwe do wizualnej percepcji. Rysunek ukryty 
w obrazie oderwał się od czasu i przestrzeni notacji, by docierać coraz dalej i coraz 
szybciej.
Rysunek to notacja rzeczywistości lub wyobraźni w postaci linearnego śladu gestu. 
W swej strukturze jest dynamiczną informacją estetyczną. Bardziej skłania się 
w kierunku poszukiwania porządku w rzeczywistości i jego notacji, niż stara się 
być wiernym jej obrazem. Sens w rysunku ujawnia się podczas tworzenia w czasie 
i przestrzeni, a sens obrazu w odkrywaniu, poza czasem i przestrzenią tworzenia. 
Tym, co w moim odczuciu oddziela rysunek od obrazu jest różnica fizycznego gestu 
tworzenia od mentalnego gestu wyboru. Francuski estetyk Maurice Merleau-Ponty 
określił istotę gestu, jako czynność inaugurującą sens, dlatego rysowanie oparte 
na geście również wyraża, a nie tylko pośredniczy w wyrażaniu. Rysunek jest nie 
tylko formą, ale również treścią. Czy podczas czytania ręcznie napisanego listu nie 
doświadczaliśmy czegoś więcej, niż tylko sensu zdań?
Znamienne dla artystów z pogranicza szeroko rozumianej grafiki pozostaje 
poszukiwanie inspirujących i twórczych napięć miedzy obrazem i rysunkiem. 
Takie napięcia odkrywamy po raz kolejny na wystawie Oblicza rysunku artystów 
związanych z warszawską ASP. Wystawa ilustruje rysunek jako medium, które nadal 
może integrować różne działania artystyczne, nie zmieniając swojej istoty i roli. 
Jakie będą kolejne oblicza rysunku?
Artyści, w zaciszu swoich pracowni, dorysują po raz kolejny pełną odpowiedź…

Marta Ewa Olbryś Piotr Tołoczko
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Jedną z bardziej krępujących sytuacji dla każdego twórcy jest moment, w którym 
pada niewinne aczkolwiek zawsze zabarwione nutą oskarżenia pytanie dotyczące 
działalności artystycznej: „Co właściwie Pan/Pani miał/a na myśli tworząc to/
tamto”? Zazwyczaj w konsekwencji pojawia się prośba o naszkicowanie „zaplecza 
ideologicznego”, a następnie artysta, z uśmiechem lub uprzejmą ironią, dobrowolnie 
lub pod przymusem, dokonuje inwigilacji własnej twórczości.
Pytanie tak proste i tak dziecinnie oczywiste sprawia niejaką trudność z prostej 
przyczyny – pojawia się post factum jako prośba o autokomentarz do własnej nie 
zawsze przewidywalnej i zaplanowanej działalności. Czasem jako pierwsza pojawia 
się intencja, kaprys. Czy zatem wystarczająca byłaby odpowiedź: „W zasadzie nic  
nie myślałam, ale na wyraźną prośbę mogę zaproponować określoną interpretację”?
W tym momencie usiłuję się rozprawić z tematem podobnego kalibru – Czym 
jest rysunek? Mówimy zazwyczaj o uprawianiu rysunku, co by wskazywało 
na żmudny proces agrarny, rodzaj kultu czy też szacownego kultywowania. 
Próbując odpowiedzieć sobie na to pytanie, stoję przed dylematem. Czy w ogóle 
istnieje jakaś jednoznaczna odpowiedź? Czy muszę ją znaleźć? Czy rysunek ma 
oblicze? Może posiada rozliczne twarze, a może nawet bardziej jakąś twarzyczkę, 
buzię, czy wręcz gębę, mówimy przecież rysownik pełną gębą? Zadanie tego pytania 
w sposób wymagający jednoznacznej i konkretnej odpowiedzi może wpędzić 
w zakłopotanie. Jest to jedno z tych pytań, na które możemy odpowiedzieć serią 
metafor, mniej lub bardziej trafnych paraleli, a odpowiedź cechuje się ambiwalencją 
i zależy od wielu czynników – choćby od pory dnia i roku. Powiedzmy, że z samego 
rana dokonam wysiłku poszukania odpowiedzi na to podstępne pytanie. Wyrwana 
ze snu i zaskoczona odpowiem, że rysunek jest kaprysem, piękną ekwilibrystyką, 
spacerem po linie, podczas którego usiłujemy złapać balans i nagiąć rzeczywistość 
do własnych oczekiwań. I że wszystko zależy od tego, czy nasze widzenie 
charakteryzuje się ostrością i wysoką kontrastowością, a wtedy przeprowadzamy 
ostre granice pomiędzy tym co czarne i białe, czy też może odwrotnie – modelujemy 
nasze pole widzenia zależnie od dostrzeganych półtonów i szarości. Do uprawiania 
rysunku niezbędne jest wyczucie rytmu, poetycka umiejętność przemilczania i ciche 
oczekiwania w półpauzie. Raz dwa trzy, raz dwa trzy… Walc. Pląs. Pas. A już za chwilę 

Z urodzenia warszawianka, z wykształcenia artystka grafik, główna specjalizacja: litografia; miłośniczka Herberta  
i Ponge’a obsesyjnie zakochana w Italii. W latach 1998-2003 studiowała w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych  
na Wydziale Grafiki. Dyplom z wyróżnieniem za cykl prac litograficznych zatytułowany Mój bestiariusz w pracowni litografii 
pod kierunkiem prof. Władysława Winieckiego. W roku 2003 stypendystka Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza. W latach 
2006-2007 otrzymała stypendium zagraniczne Ministerstwa Kultury oraz Rządu Włoskiego, realizowane w Akademii 
Sztuk Pięknych w Turynie, a także stypendium Instytutu Kultury Włoskiej. Nie znosi: zapachu lawendy, owoców morza, 
porannego wstawania; całkiem niekonsekwentnie uwielbia: anchois, pizzę alla napoletana, niezdyscyplinowane działania, 
spontaniczne podróże. Współautorka publikacji monograficznej Władysław Winiecki – Wielki Wodewil. Od 2009 roku 
związana z macierzystą uczelnią.
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wpadamy w radosny step, urokliwy swing, potem zmysłowe tango, tanges-cotanges, 
abrakadabra…
Ale po południu, złapana na półpiętrze z zadyszką nie zdradzającą dobrej kondycji 
fizycznej, na pytanie czym jest rysunek, odpowiem, że jest ciężką, żmudną pracą, 
a lekkość to jedynie pozór, za nonszalancją kryje się monotonna powtarzalność 
gestów i układów. I jest w tym wszystkim jakaś agrarna cierpliwość, żmudność 
w oczekiwaniu na odległe plony, samotność głupca pochylonego nad kartką 
w oczekiwaniu na natchnienie – bądź trwałe skrzywienie kręgosłupa. A tu i teraz 
pozostaje bolesne ścieranie naskórka i powolne przeczesywanie splątanych linii.
Załóżmy, że mamy zimę, nieskazitelna biel śniegu okrywa mikroświat naszych 
potrzeb, marzeń; egzotyczne destynacje przypływają do nas pogrążonych w oparach 
codziennego absurdu. 
Chcę spać i zasnąć nie mogę. Zapytana o to, czym jest rysunek odpowiem, że jest 
jak jazda na nartach – kiedy z mieszaniną niepewności i nadziei stoimy na szczycie 
góry, a potem dramatycznie szybko (zależnie od stylu i wprawy) atakujemy białą 
przestrzeń zostawiając za sobą jakieś ślady i znaki.
Ale w nocy zaprzeczę wszystkiemu, powiem wtedy, że rysunek jest śmiechem 
szaleńca kwestionującego ustalone zasady, jest też wizją marzyciela z uporem 
maniaka wpatrującego się w niebo w oczekiwaniu na znaki, a także jest i pozostanie 
na zawsze miłością kochanka obrysowującego cień swojej ukochanej. Raz dwa trzy, 
raz dwa trzy… Abrakadabra.



| 02 | Marianna I z cyklu „Rentgenogramy” | 2011 | druk cyfrowy, folia | 100 x 70 cm |
| 03 | Kziężycowy z cyklu „Rentgenogramy” | 2011 | druk cyfrowy, folia | 100 x 70 cm |

008 | 009

Boffito|02|
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Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu oraz Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej (głównie drzeworyt i linoryt) oraz malarstwa i rysunku.

Borys

|01|

|02|

| 01 | Łobuz | 2011 
| tempera, pastel | 100 x 70 cm |

| 02 | Lolita | 2011 
| tempera, pastel | 100 x 70 cm |

Hubert Borys
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Dąbrowski

Jedną z form świadomości społecznej odzwierciedlającej rzeczywistość jest sztuka. 
Za pośrednictwem dzieł o walorach estetycznych stanowi nieodzowny składnik 
kulturowego dorobku ludzkości. Rysunek jest jedną z jej dziedzin. Niektórzy 
twierdzą, że jest antenatem, ojcem sztuk, punktem wyjścia dla pozostałych 
– malarstwa, rzeźby, architektury a nawet filmu. W dobie kiedy powszechnie 
kultura utożsamiana jest z rozrywką, piękno z nowością a mądrość z manipulacją, 
przebiegłością i sprytem można by uznać to za anachronizm. 
Rysunek, klasyczne włoskie disegno etymologicznie to zlepek dwóch słów deo 
– bóg i segno – znak. To jakby znak Boży a raczej dotyk. Naznaczenie artysty. 
W epoce elektroniki i wszechobecnego wirtualnego realis, disegno będące klasyczne 
w idei filozoficznej, staje się nowoczesne w formie. 
Mechaniczny zapis rzeczywistości, rejestracja światła przenikającego przez obiektyw 
jest także próbą zapisu intelektualnej myśli artysty, jest dotykiem. 
Przekonany jestem, że w otaczającym nas cyfrowym świecie, estetyka rysunku musi 
ulec zmianie. Nowa rzeczywistość nie musi godzić się na rozumienie piękna 
jako nowości ale może podjąć walkę o tworzenie wartości a wtedy szkic, notatka, 
disegno będzie posiadać nieograniczone możliwości rozwoju.  

Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, New York Institute of Photography, University of the State of New York, 
CapeStudies w Kapsztadzie. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa. Student prof. Stanisława Wieczorka, 
prof. Waltera Karlinga, prof. Tadeusza Dominika i prof. Zbigniewa Gostomskiego. Członek National Geographic Society, 
Zarządu OW ZPAP, Bundesverband Kunstlerinen und Kunster w Berlinie. Wykładowca ASP w Warszawie. Kierownik 
Studiów Fotograficznych na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie oraz Katedry Multimediów na Wydziale Grafiki.
Zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.

|01|

|02|

|03|

| 01 | Florida | 2005 | długopis | 10 x 14 cm |
| 02 | Tunis | 2005 | długopis | 10 x 14 cm |
| 03 | Londyn | 2005 | długopis | 10 x 14 cm |

Mariusz Dąbrowski
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Dąbrowski|04| |05| |06| |07| |12| |13|

|08| |09| |10| |11| |14| |15|

| 04 | Manhattan | 2005 | długopis | 10 x 14 cm |
| 05 | Cuba | 2005 | długopis | 10 x 14 cm |
| 06 | Tunis | 2005 | długopis | 10 x 14 cm |
| 07 | Cuba | 2005 | długopis | 10 x 14 cm |
| 08 | Sousse | 2005 | długopis | 10 x 14 cm |
| 09 | Florida | 2005 | długopis | 10 x 14 cm |
| 10 | Bez tytułu | 2005 | długopis | 10 x 14 cm |
| 11 | Bez tytułu | 2005 | długopis | 10 x 14 cm |
| 12 | Cuba | 2005 | długopis | 10 x 14 cm |
| 13 | Fortbusza | 2005 | długopis | 10 x 14 cm |
| 14 | Floridita | 2005 | długopis | 10 x 14 cm |
| 15 | Tunis | 2005 | długopis | 10 x 14 cm |
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…Pierwszy zapis naszego widzenia. 
Problem kreski, śladu, materii i przestrzeni.
Krystalizuje myśli i wyobrażenia. 
Nie zobowiązujący i wolny od patosu. 
Zawiera prawdę o naszej wrażliwości…

Zajmuje się grafiką artystyczną, malarstwem i formą przestrzenną. Dyplom w 2005 r. w Pracowni prof. Rafała Strenta. 
Od 6 lat pracuje jako asystent u boku prof. Andrzeja Węcławskiego w pracowni dyplomującej grafiki artystycznej 
na ASP w Warszawie. W 2010 r. zamknął doktorat na macierzystej uczelni. Od 2 lat prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa 
w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Otrzymał kilka wyróżnień, w tym m.in. Grand Prix dla Młodej 
Grafiki Polskiej, na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie w 2009 r.; nagrodę za pracę doktorską od Prezesa 
Rady Ministrów 2011 r. Został zgłoszony do Paszportu Polityki i zostałem laureat „Małego Berła” – nagrody Fundacji 
Kultury Polskiej w 2010 r. Miał 16 wystaw indywidualnych i brał udział w ponad sześćdziesięciu wystawach zbiorowych,  
m.in. w: Chinach, Tajwanie, Szwecji, Norwegii, Niemczech, Austrii, Francji.

Dąbrowski

| 01 | Latawiec 01 | 2011 | druk cyfrowy na folii |

|01|

Mateusz Dąbrowski
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Dąbrowski

| 02 | Latawiec 02 | 2011 | druk cyfrowy na folii |
| 03 | Latawiec 03 | 2011 | druk cyfrowy na folii |
| 04 | Latawiec 04 | 2011 | druk cyfrowy na folii |
| 05 | Latawiec 05 | 2011 | druk cyfrowy na folii |
| 06 | Latawiec 06 | 2011 | druk cyfrowy na folii |

|02|

|03| |04|

|05| |06|



Kiedy obejrzałem film dokumentalny, gdzie pokazano wielokrotnie powiększone 
molekuły jakiegoś kawałka zamrożonej materii utwierdziłem się, że sztuka nie 
powinna naśladować natury, ale z całą pewnością ma wielkie pole do działania 
w tworzeniu systemów paralelnych do natury. Takie procesy jak zamaczanie, 
schnięcie, krystalizacja, narastanie czy również rozpad to najpiękniejszy spektakl 
przyrody, jeśli zobaczyć je w skali molekularnej. Nawet krążenie wody w roślinie, 
ale też i zmiany ubarwienia kameleona czy ośmiornicy to najczystsza pochwała 
piękna życia. Między naturą a sztuką są wielkie niezagospodarowane obszary. 
Choćby struktury upraw czy budowle z lotu ptaka prawie nie różnią się od 
powiększeń tkanek roślin. Dlaczego nie pokazywać ich piękna? Struktury modularne 
są bardzo czystą grą, można komplikować lub zmieniać stan wyjściowy na wiele 
sposobów dając różne skojarzenia. Dziś brakuje artystów plastyków, którzy 
przenieśli się do sztuki z dziedzin ścisłych-naukowych. Wiele lat nie mieliśmy 
wojny. Czy czasami, jak wahadło, które wraca regularnie do przeciwnych położeń nie 
powinna wrócić sztuka geometrii, abstrakcji i struktur. Projektujemy piękne obiekty 
użyteczności publicznej, stacje metra, dworce, obiekty dla sportu i rekreacji, wreszcie 
małą architekturę. Niech regularne i bajecznie rytmicznie formy porządkują pejzaż, 
dają przejście od skali człowieka do skali np. mostu. Może trafi się nam nowy Gaudi 
wtedy będziemy żałowali, że tak długo czekaliśmy na to co przyniosło nam tak wiele 
powodów do dumy.

Studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Przez piętnaście lat współpracował z prof. Zbigniewem Gostomskim, 
najpierw jako student a następnie jako jego asystent. Od 1989 r. prowadził pracownię tkaniny na Wydziale Malarstwa 
ASP w Warszawie a obecnie wykłada na Wydziale Grafiki. Twórczość w zakresie tkaniny artystycznej, malarstwa i rysunku.

Dzienkiewicz
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|01|

| 01 | Bez tytułu | 2010 
| pastel | 30 x 40 cm |

Marek Dzienkiewicz
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Gostyński

W XX wieku, w związku z zakwestionowaniem dotychczasowego wyobrażenia 
przestrzeni rozumianej jako pojemnik zawierający różne elementy, przed artystami 
stanęło zadanie skonstruowania jej własnej, nowej wizji. Malowanie czy rysowanie 
obecnie nie polega na pokazywaniu określonego wydarzenia, rozgrywającego się 
w ramach wyznaczonego wcześniej obszaru. Używane przedmioty nie istnieją na 
danej z góry scenie, a mają zasugerować określoną koncepcję przestrzeni, bardzo 
często jest to przestrzeń wielowymiarowa, zmienna. Istotą działań artystycznych 
jest przekraczanie granic, dążenie do ogarnięcia nowych obszarów lub uwzględnienia 
nowych aspektów. W dzisiejszym świecie, to, co nazywa się „obiektem, 
czy przedmiotem sztuki”, nie jest obrazem, rzeźbą, rysunkiem, filmem. To do jakiej 
dyscypliny przynależy, czy da się je w ogóle przyporządkować – nie ma większego 
znaczenia. Może być rodzajem instalacji, czy jak to teraz jest modne – może być 
działaniem multimedialnym (nie wyklucza to jednak istnienia prostego zapisu 
myśli na kartce papieru). Może być czy jest – ciągłym dialogiem, rozmową z widzem, 
rodzajem prowokowania, wymuszaniem reakcji. Odbiorca, często wchodzi 
w przestrzeń „obrazu”, staje się jej uczestnikiem, jednym ze składowych materii  
– materii życia.

Studia w ASP w Warszawie na Wydziale Grafiki, dyplom w 1985 roku w Pracowni Grafiki Warsztatowej 
prof. Zenona Januszewskiego, aneks z malarstwa w Pracowni Malarstwa prof. Jerzego Tchórzewskiego. 
Od listopada 1985 roku pracuje na Wydziale Grafiki, obecnie jako profesor prowadzi Pracownię Malarstwa
dla studentów II, III, IV i V roku. Twórczość w zakresie malarstwa i rysunku. Mieszka w Warszawie i w Krakowie.

| 01 | Pornografia | 2011 | druk cyfrowy | 110 x 320 cm |
| 02 | Pornografia | 2011 | druk cyfrowy | 110 x 320 cm | fragment | 

|01|

|02|

Henryk Gostyński
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|03| |04| |05|

| 03 | Pornografia | 2011 | druk cyfrowy, akryl, pastel, emulsja | 95 x 65 cm |
| 04 | Pornografia | 2011 | druk cyfrowy, akryl, pastel, emulsja | 95 x 65 cm |
| 05 | Pornografia | 2011 | druk cyfrowy, akryl, pastel, emulsja | 80 x 60 cm |



„Fotografować – to w jednej chwili, w przeciągu sekundy rozpoznawać zjawisko i ścisłą organizację postrzeganych wzrokiem form, 
będących wyrazem i znaczeniem tego zjawiska.  To na jednej linii celu umieścić głowę, oko i serce. Dla mnie fotografowanie jest 
narzędziem zrozumienia, którego nie można oddzielić od innych środków ekspresji wizualnej. Jest jakby krzykiem, wyzwoleniem, 
nie zaś udowadnianiem i potwierdzaniem własnej oryginalności. Jest życiem.”

Henri Cartier-Bresson 

Idea „samorysujących się obrazów” zaprzątała umysły wielu znamienitych filozofów oraz badaczy, na długo przed 19 sierpnia 
1839, datą którą oficjalnie uznaliśmy za dzień narodzin fotografii. Całe rzesze naukowców starało się rozwiązać problem 
utrwalenia obrazu fotograficznego, wkładając w to oprócz wytężonej pracy umysłowej wszelkie dostępne środki techniczne. 
Dzisiaj także jesteśmy świadomi ścisłej zależności między technologią a sztuką wizualną. Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że bez owej koegzystencji pozostalibyśmy na etapie aparatów otworkowych. Dlatego warto w tym miejscu zastanowić się 
nad dzisiejszą kondycją fotografii, oraz zadać sobie pytanie – jakie znaczenie ma dla nas to medium i czego oczekujemy 
od tej dyscypliny sztuki? Zdjęcia wypełniają naszą rzeczywistość bez reszty, znajdują się na plakatach, w albumach, ilustrują 
książki, uzupełniają treści prasowe, „zatrzymują” najważniejsze chwile naszego życia. Nie możemy również oddzielić fotografii 
od kina, animacji oraz wszelkich innych działań multimedialnych. 
Czy jesteśmy więc w stanie, wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez fotografii? Dzisiejsza ekspansja tego medium niesie ze sobą 
tysiące ulepszeń, modyfikacji, a przede wszystkim uproszczeń związanych z obsługą urządzeń którymi zostaliśmy „obdarowani” 
przez współczesne fabryki. Konstruuje się coraz lepszy technologicznie sprzęt, z maksymalnie uproszczoną obsługą, który 
nie wymaga od jego posiadaczy zaawansowanej wiedzy praktycznej ani technicznej. Łatwość fotografowania i otrzymywanie 
„zadowalających efektów”, nie powoduje chęci zgłębiania swoich umiejętności. Efekt końcowy zawierzamy technologii. 
Powszechnie zadawane pytanie: „który aparat robi lepsze zdjęcia?” jest na porządku dziennym. Żyjemy w świecie „tanich efektów 
i sztuczek”, które w zastraszającym tempie zastępują kreatywność, duchowość i to, co w świecie sztuki jest najpiękniejsze i ulotne, 
to czego często nie jesteśmy w stanie nazwać - ducha sztuki. Don McCullin powiedział: „Fotografia nie jest związana z patrzeniem 
lecz z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym na co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić , aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia 
cokolwiek odczuwali”. Te słowa w połączeniu z innym zdaniem, wypowiedzianym przez Waltera Benjamina, tworzą 
dla mnie idealne uzupełnienie: „Fotografowie, którzy nie z oportunistycznych względów, nie przypadkowo, nie z wygodnictwa 
przerzucili się ze sztuk plastycznych na zdjęcia, tworzą dziś awangardę wśród kolegów po fachu, ponieważ z racji swej drogi 
rozwoju zabezpieczeni są poniekąd przed największym niebezpieczeństwem zagrażającym dzisiejszej fotografii, przed domieszką 
rzemiosła artystycznego”. 

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i doktor sztuki filmowej w dziedzinie fotografii (Państwowa Wyższa 
Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi). Stypendysta Salisbury College of Art w Wielkiej 
Brytanii (certyfikat Professional Qualifying Examination z zakresu fotografii). Prowadzi pracownię fotografii na Wydziale 
Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Juror konkursów fotograficznych, autor wstępów do katalogów wystaw, 
oraz publikacji dla prasy branżowej (miesięcznik „Foto”, „Biuletyn Fotograficzny”) Kurator międzynarodowej wystawy 
pokonkursowej: fotografia, film, literatura w ramach obchodów roku polsko-niemieckiego (2006). Organizator wielu 
plenerów i warsztatów fotograficznych. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych, brał udział w wielu wystawach 
zbiorowych w kraju i za granicą. 

Jabłonowski
|01|
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|02|

| 01 | Pejzaż horyzontalny 1 | 2011 
| fotografia, druk cyfrowy | 100 x 66 cm |

| 02 | Pejzaż horyzontalny 7 | 2011 
| fotografia, druk cyfrowy | 100 x 66 cm |

Krzysztof Jabłonowski
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dźwiękobrazdźwięk
zygmunt januszewski / rysunek
benedikt hoenes / dźwięk

projekt symbole pozytywne, który od wielu lat realizuję w polsce
i niemczech, zyskał nowy wymiar w monachijskim centrum koncertowym 
gasteig. rysunek otworzył się na dźwięk, co przekierowuje go do źródeł myślenia 
symbolicznego. dialog kreski reagującej na dźwięk podłoża i narzędzia z pierwotną 
siłą symboli porusza wyobraźnię. zaglądanie w przeszłość generuje archetypiczną 
energię. jest odwiecznym pragnieniem zaklinania losu magicznymi formami 
i formułami. potrzebę taką nosimy w sobie od urodzenia. spontaniczny rysunek 
w dialogu z widzami jest rytuałem, w którym słowo dąży do urzeczywistnienia, 
kreska staje się słyszalna a dźwięk widzialny. 

Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1976-1981 w pracowniach: Janusza 
Przybylskiego, Jerzego Tchórzewskiego i Haliny Chrostowskiej. Dyplom z G.G. Márqueza „Sto lat samotności” 
w Pracowni Ilustracji prof. Janusza Stannego. Od 1982 pokazał prace na ponad 100 wystawach indywidualnych w kraju 
i za granicą. Projektował plakaty dla Opery w Bielefeld, Schauspiel w Bonn, Teatru i Uniwersytetu w St.Gallen. 
Od 2000 r. profesor Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst w Salzburgu. Od 2003 prowadzi Pracownię 
Ilustracji na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. W 2009 otrzymał tytuł profesora Linyi Normal University w Chinach. 
Od 2008 prowadzi Illustration Channel Warsaw. Od trzech lat realizuje projekt bildklangbild w Gasteig München. Rysuje, 
ilustruje, tworzy instalacje, zajmuje się grafiką warsztatową i projektową oraz poezją.

Januszewski

| 01 | Fahne des Fortschritts | 2010 | ołówek, papier, dźwięk |

|01|

Zygmunt Januszewski
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Januszewski|02|

|03| |04| |05|

|06|

|07|

|08|

| 02 | Fahne des Fortschritts | 2010 | ołówek, papier, dźwięk |
| 03 | Fortschritts | 2010 | ołówek, papier, dźwięk |
| 04 | Jungfrau Maria | 2010 | ołówek, papier, dźwięk |
| 05 | Lebensbaum | 2010 | ołówek, papier, dźwięk |
| 06 | Anfang und Ende | 2010 | ołówek, papier, dźwięk |
| 07 | Unkatahe | 2010 | ołówek, papier, dźwięk |
| 08 | Dźwiękobrazdźwięk | 2010 |



Rysunek. Plan. Mapa. Szkic. Projekt. Rysunek techniczny. Odwzorowanie 
przestrzeni na płaszczyźnie za pomocą różnych metod jak aksonometria, 
perspektywa, hierarchizacja. Linia. Plama. Narzędzia: ołówek, stalówka, pędzel. 
Pismo. Kaligrafia. Pismo to już nie rysunek, znaczenie powstaje tu poprzez system 
znaków nie mających analogii w przestrzeni.
Definicje. Rysunek odręczny to jedna z metod przedstawiania przestrzeni 
na płaszczyźnie przy pomocy linii i plam. Przestrzeń może być przedstawiana 
hierarchicznie, aksonometrycznie czy perspektywicznie. To jedna z wielu możliwych 
definicji rysunku. Rysunek techniczny odwzorowuje przestrzeń przy pomocy rzutów 
przekrojów według ściśle określonych reguł. Jest zapisem idei, opisem części 
czy całości nie będących tworem natury, może być podstawą do tworzenia nowych 
rzeczy. Bliskie mi jest takie rozumienie rysunku, które łączy obie definicje. 
Rysunku, który nie etapem powstawania dzieła, ani nie jest zapisem wyglądu 
otoczenia (istniejące dziś mechaniczne sposoby zapisu rzeczywistości są prostsze 
i bardziej obiektywne) ale zapisem myśli korzystającym z cytatów rzeczywistości, 
dowolnie kształtowanym przez gest i materiał rysunkowy, projektem, który 
pozostaje in statu nascendi. 
Pictomania. W każdej chwili na świecie powstają setki rysunków. Rysują dzieci, 
robią to dorośli, dla zabawy, i z powagą, świadomie i automatycznie. 
Rysunek. Wydaję się, że spośród wielu czynności tzw. artystycznych, rysowanie 
jest pierwszą i najbardziej powszechną. Komunikuje bez słów, przy pomocy 
nieistniejących w naturze form, arbitralnie przyjętych, wydaje się być zapisem  
myśli korzystającym z cytatów rzeczywistości, dowolnie kształtowanym przez  
gest i materiał rysunkowy.

Grafik użytkowy, malarz. Prace wystawiane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Liczne dzieła 
w zbiorach prywatnych na świecie. Autor wielu opracowań graficznych i typograficznych książek i publikacji. 
Współtworzył „drugi obieg”. Adiunkt na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Mieszka w Warszawie.

Jędrczak
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|01| |02| |03|

| 01 | wg Goyi | 2011 | tempera, kredka | 37,5 x 28 cm |
| 02 | Lustro IX | 2011 | tempera, kredka | 37,5 x 28 cm |
| 03 | Lustro X | 2011 | tempera, kredka | 37,5 x 28 cm |

Michał Jędrczak



Jędrczak

| 04 | Podróż I | 2010 | tempera, kredka | 35 x 46 cm |
| 05 | Podróż III | 2010 | tempera, kredka | 35 x 46 cm |
| 06 | Podróż IV | 2010 | tempera, kredka | 35 x 46 cm |
| 07 | Bez tytułu | 2010 | tempera, kredka| 61 x 43 cm |
| 08 | Bez tytułu | 2010 | tempera, kredka| 61 x 43 cm |
| 09 | Bez tytułu | 2010 | tempera, kredka | 61 x 43 cm |
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|05| |06|

|04| |07|

|08|
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Przestrzeń w moich rysunkach. Zapełniają ją żebracy, kloszardzi, pijacy, odpady 
wielkiego miasta, „ludzie-śmiecie”. Staram się opisać jak najbardziej banalną 
codzienność. Znakując tuszem, akrylem, farbą ftalową zapisuję własne emocje, 
obserwacje, przeżycia.
Rysunek, który traktuję jako samodzielny środek wypowiedzi artystycznej, 
niekiedy stanowi dla mnie pretekst do sprawdzenia nowych malarskich środków. 
Jest próbą obiektywizacji odczuwalnego i widzialnego świata.

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom z malarstwa otrzymał w pracowni 
prof. Rajmunda Ziemskiego. Od 2001 r. asystent na Wydziale Grafiki macierzystej uczelni. 
Uprawia malarstwo i rysunek.

Jurkiewicz

| 01 | Incredible | 2007 | akryl, farba ftalowa, tusz | 100 x 70 cm |

|01|

Marcin Jurkiewicz
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Jurkiewicz

| 02 | Kloszard. Wodopój | 2007 | akryl, farba ftalowa, tusz | 105 x 75 cm |
| 03 | Kloszardzi | 2007 | akryl, farba ftalowa, tusz | 100 x 70 cm |
| 04 | Portret z butelką | 2007 | akryl, farba ftalowa, tusz | 100 x 70 cm |
| 05 | Pejzaż szubieniczny | 2007 | akryl, farba ftalowa, tusz | 105 x 75 cm |

|02|

|03|

|04|

|05|
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Zarys, rys., rysunek, rysiunek

Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Prowadzi zajęcia w pracowni liternictwa, a także pracowni podstaw 
typografii na macierzystej uczelni, gdzie otrzymał stopień doktora. Specjalizuje się w dziedzinie plakatu oraz grafiki 
wydawniczej.

Kajzer

|01|

|02|

| 01 | Budapest | 2011 
| offset | 70 x 100 cm |

| 02 | Wwa | 2011 
| offset | 70 x 100 cm |

Ryszard Kajzer



Klonowska

Rysunek rozumiem jako coś całkowicie pierwotnego, jak coś tak podstawowego 
jak np. chodzenie. Pozwala mi zebrać myśli, czasem bezwiednie mówi więcej 
niż ja sama.
Powstaje spontanicznie. Czasem dopiero po chwili go odkrywam i prowadzę 
dalej świadomie, albo wykorzystuję inaczej.
To ciekawe, czy w ogóle można się nim zmęczyć, znudzić?

Dyplom na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w 1996 r. Pracuje na macierzystym wydziale jako asystent. 
Zajmuje się głównie grafiką wydawniczą, malarstwem. 13 wystaw indywidualnych, udział w 30 wystawach 
zbiorowych.

042 | 043

| 01 | Były sobie świnki trzy… | 2011 | serigrafia | 80 x 60 cm |
| 02 | Gdzie? | 2011 | serigrafia | 80 x 60 cm |

Anna Klonowska

|01|

|02|
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W moich poszukiwaniach artystycznych zawsze staram się powracać do źródeł. 
Oznacza to klasyczny warsztat i sposób podania. Edytowanie czarno białych 
grafik, zaakcentowanie rysunkowego rodowodu dzieła, ale także uwierzytelnianie 
tego zapisu w procesie. Istotą jest dotykanie w tym procesie rzeczy pierwszych, 
istniejących się na styku idei i jej realizacji, w strefie między abstrakcją a realizmem. 
Między impresją a improwizacją. Bliskie mi są słowa Wasyla Kandynskiego, który 
w swej książce O duchowości w sztuce napisał: (…) powstawanie prawdziwego dzieła 
sztuki owiane jest tajemnicą. Jeżeli idee artystyczne są żywe, nie trzeba ich wspomagać 
wysiłkami umysłowymi i teoretycznymi. Pragnę z takim przesłaniem sam pozostać.

Absolwent ASP w Warszawie. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej w 1999 roku. W roku 2009 uzyskał tytuł 
doktora habilitowanego. Od 2010 roku prowadzi pracownię rysunku dla lat II –V na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. 
W 1998 r. przebywał na półrocznym stypendium GFPS – Polska w Kolonii i studiował w Duesseldorfrer Kunsthochschule. 
Z tego powodu nadal żywo jest związany z obszarem kultury niemieckiej. Należy do międzynarodowej grupy artystycznej 
Seven [Bonn. Niemcy]. Jest też członkiem Szwedzkiego Stowarzyszenia Artystów Grafików Grafiken Hus Jego własna 
działalność artystyczna rozwija się w zakresie rysunku, malarstwa oraz grafiki warsztatowej. Jest autorem 11 wystaw 
indywidualnych w kraju i zagranicą oraz uczestnikiem 33 wystaw zborowych. W roku 2003  otrzymal prestiżową II nagrodę 
w międzynarodowym konkursie on-line Network Balic. W roku 1999 otrzymał roczne stypendium Fundacji – Stypendia 
i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie.

Kochański

| 01 | Studium figury | 2011 | technika mieszana,obróbka komputerowa | 210 x 200 cm |

|01|

Rafał Kochański



W swych pracach rysunkowych prowadzę poszukiwania środków wyrazu jakie daje 
wykorzystanie możliwości linii. Rysunek to podstawowa technika wyrażania kreacji 
artystycznej. Towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, zmieniając nieustannie 
swoje oblicze i znaczenie.

Kropki i linie przekształciły się w znaki. Formy, które kojarzyły się z elementami 
natury, zakodowane w systemie umownych znaków i symboli, przekształciły się 
w skróty myślowe lub spełniają funkcję dekoracyjną.

W swych pracach staram się aby posiadały one odpowiedni ładunek emocjonalny 
i tworzyły odpowiedni nastrój.

Celowo łączę układy geometryczne z ornamentami. Linia jest prowadzona 
swobodnie. Dbam o dynamikę kompozycji, poszukuję zróżnicowanej „powierzchni” 
różnicując środki użyte w rysunku. Daje mi to najwięcej satysfakcji.

Twarda linia przenika się z delikatnymi płaszczyznami barwnych elementów. 
Wielokrotnie nakładane warstwy linii, setki kresek, mozolnie budują powierzchnię 
obrazu.

Prace wykonane są na płótnie przy użyciu długopisu i sprayu.

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie wykładowca na rodzimej uczelni 
w pracowni rysunku i malarstwa. Autor kilku wystaw indywidualnych. Od 1985 r. corocznie bierze udział 
w warsztatach oraz plenerach w kraju i za granicą. Prace w kolekcjach prywatnych, zbiorach Muzeum Ziemi Pyzdrskiej 
oraz Muzeum Regionalnego w Gorzowie. 

Korput

|01|

| 01 | Bez tytułu | 2011 | długopis i spray na płótnie | 40 x 40 cm |
| 02 | Bez tytułu | 2011 | długopis i spray na płótnie | 33 x 40 cm |
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Jerzy Korput

|02|
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Grafika artystyczna jest dziedziną sztuki, w której rysunek pełni nadrzędną 
funkcję. Podobnie jak w rzeźbie. Klarowność linii, światło to elementy decydujące 
o wiarygodności grafiki. Oczywiście rysunek nie musi odgrywać roli służebnej wobec 
malarstwa czy grafiki. Przekonać się może o tym każdy, kto choć raz zetknął się 
ze sztuką artystów z Japonii, czy Chin i ich dokonaniami na polu rysunku. 
Rozpoczynając pracę nad nową grafiką, niezależnie, czy używam ołówka czy 
aparatu fotograficznego, poszukuję elementów budujących kompozycję takich jak 
linia, przestrzeń, walor. Wykonuję dziesiątki szkiców, na papierze lub na ekranie 
komputera. Dopiero gdy całość jest przekonująca, gdy mam pewność, że równie 
dobrze praca ta mogłaby powstać za pomocą tuszu, ołówka, czy farby, przystępuję 
do żmudnego opracowania matrycy.

Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom w roku 2001 w pracowni prof. Mariana Czapli. Aneks z grafiki 
warsztatowej pod kierunkiem prof. Rafała Strenta. Od 2001 roku pełni obowiązki asystenta na Wydziale Grafiki ASP 
w Warszawie. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora. Jest autorem ośmiu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, oraz 
uczestnikiem ponad trzydziestu wystaw zbiorowych. W 2008 roku otrzymał nagrodę Museums and Collections Services 
Acquisition Award na międzynarodowym konkursie graficznym Edmonton Print International. Kilkakrotnie laureat 
warszawskiego konkursu Grafika Warszawska. W roku 2009 otrzymał stypendium Fundacji Stypendia i Nagrody im. 
Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie. Specjalizuje się w tradycyjnych technikach druku wklęsłego (akwaforta, akwatinta), 
wypukłego (linoryt) oraz płaskiego (algrafia, serigrafia). W mniejszym zakresie uprawia rysunek, fotografię, wideo oraz 
malarstwo w przestrzeni miejskiej. 

Kubrakiewicz

| 01 a | Infinitas | 2011 | linoryt i druk UV | 59 x 80 cm, papier 70 x 100 cm |
| 01 b | Infinitas | 2011 | linoryt i wideo | 59 x 80 cm, papier 70 x 100 cm |

|01|

Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz



Nie ma nic prawdziwszego niż życie człowieka. Zwłaszcza wtedy, gdy odchodzi. 
Na nowo odkrywam biografie artystów. Tych, którzy odeszli. A od nas odeszło 
ich wielu. Józef Czapski: „Artysta, naprawdę nasiąknięty pracą i myślą o pracy 
wykorzystuje wszystko. Nie ma takiej pustyni, nie ma tak szarego, nikłego otoczenia, 
gdzie by nie odkrywał skarbów dla swej wrażliwości”. Kiedy Gauguin wyjechał 
malować na Tahiti – Renoir miał powiedzieć: „Nie rozumiem, dlaczego on wyjeżdża 
tak daleko, czyż nie można malować w Bagnolles?” 
Tak więc, nie ma takiej pustyni, na której nie byłoby życia, są tylko okresy w życiu 
artysty, kiedy się nie ma nic do powiedzenia. Tenże Czapski na koniec swojego życia 
zauważył: „Wszystko, czego mi potrzeba jest w zasięgu mojej ręki”. Trzymam się tych 
słów, i w życiu, i w rysunku, i jako artysta, i jako pedagog.

Ukończyła Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1987 roku. Od momentu otrzymania dyplomu 
uczelni związana jest z nią pracą dydaktyczną. Stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2007 roku. Obecnie prowadzi 
pracownię studiów licencjackich malarstwa i rysunku dla II i III roku na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Prezentowała swoje obrazy i rysunki na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza jego 
granicami. Jest laureatką XI Międzynarodowego Biennale Rysunku w Cleveland w Anglii. Jej twórczość w dziedzinie 
malarstwa i rysunku to świat fikcji oparty mocno na naturze i wywodzący się z realnego świata. Związana jest pracą twórczą 
z lokalnym środowiskiem miasta i gminy Wołomin, z którego się wywodzi, a działalność ta ma zawsze na celu podtrzymanie 
wartości dziedzictwa kulturowego.

Ludwiniak

|01|

| 01 | Cykl „Rozważania na temat kwadrat” | 2011 | papier, kredka, pastel, węgiel, grafit | 70 x 70 cm |
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Zdzisława Ludwiniak
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|02| Ludwiniak|03|

|04|

| 02 | Cykl „Rozważania na temat kwadrat” | 2011 | papier, kredka, pastel, węgiel, grafit | 70 x 70 cm |
| 03 | Cykl „Rozważania na temat kwadrat” | 2011 | papier, kredka, pastel, węgiel, grafit | 70 x 70 cm |
| 04 | Cykl „Rozważania na temat kwadrat” | 2011 | papier, kredka, pastel, węgiel, grafit | 70 x 70 cm |
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Analizując swa sztukę zauważam, że takie pojęcia jak NIEOKREŚLONOŚĆ, PUSTKA, ULOTNOŚĆ CHWILI, PARADOKS, 
REFLEKSJA NAD PRZEMIJANIEM, POCZUCIE JEDNOŚCI CZASOPRZESTRZENI I WSZYSTKICH BYTÓW W NIEJ 
ISTNIEJĄCYCH często przywołuję w swoich działaniach. Wpływy estetyki i kultury dalekowschodniej widoczne są w tytułach 
wystaw i akcji, jakie nadawałem swoim utworom w latach dziewięćdziesiątych i późniejszych. Charakterystycznymi cechami 
estetyki zen są: maksymalna prostota, surowość i klarowność formy, oraz „gra z umysłem i postrzeganiem” oparta 
na paradoksalnych, przypadkowych skojarzeniach i podświadomie odbieranych impresjach. Staram się, ażeby te cechy były 
zawsze dyskretnie obecne i widoczne w moich akcjach. Często stosuję wizualną grę z widzem, z jego postrzeganiem, zastawiając 
żartobliwe pułapki, które mają nam uzmysłowić, że: ,,W świecie nic nie jest takie, jakie nam się wydaje”.
Celowo i trochę na zasadzie eksperymentu przywołuję estetykę zen. Szukając sposobów na przezwyciężenie paradygmatu 
postmodernizmu, filozofia zen, z jej podstawową zasadą przekazu pozawerbalnego, wydaje mi się najbardziej adekwatną 
do zastosowania w procesie odbioru dzieła sztuki. Widzę duże podobieństwa w opisie przeżycia estetycznego analizowanego 
przez współczesnych filozofów sztuki. Doskonale pokazuje to Rudiger Bubner w książce ,,Doświadczenie estetyczne”. Analizuje 
odbiór dzieła sztuki, przeżycie estetyczne w kontekście historii estetyki, jej różnych nurtów i różnych systemów filozoficznych. 
Rudiger często wspomina na stronach swej książki o niemożności werbalnego opisu przeżycia estetycznego. Doświadczenie 
estetyczne jest unikalnym, jedynym, swoistym doświadczeniem, niepodlegającym racjonalnemu, werbalnemu opisowi. W książce 
,,Estetyka Zen” wydanej w 2010 roku w Warszawie autorka, profesor Agnieszka Kozyra, analizując sztukę zen i sztukę z nurtu 
postmodernizmu „…dla którego charakterystyczna jest praktyka dekonstrukcji, zaburzającej wszelki dyskurs i wykazującej 
niestałość i prowizoryczność myśli ludzkiej…”, widzi wiele podobieństw między tymi dwoma paradygmatami. Zen, podobnie 
jak postmodernizm, także podważa nasze racjonalne myślenie o świecie, nasze nawyki, nasz język nieadekwatny do wyrażania 
rzeczywistości. Obydwa nurty nie uznają ,,…takich pojęć jak centrum, podstawa czy świętość.” Jednak postmodernizm 
to nieokreślony, niejednorodny układ bez wyraźnego rozróżnienia wartości, w którym przeważają tendencje do wzrostu chaosu. 
Grzęźnie w narastającej fali dekonstrukcji sensów, ciągle jest na etapie negacji, negacji negacji, negacji negacji negacji, itd.  
Zen przezwycięża taką sytuację, gdyż uznaje zasadę „absolutnie sprzecznej samotożsamości” negacji i afirmacji. W zasadzie zen 
jest filozofią życia codziennego. Poprzez pracę nad sobą zauważamy związki przyczynowo–skutkowe procesów zachodzących 
w naturze rzeczy. Całą otaczającą nas rzeczywistość traktujemy jako płynny proces przemian. Nic nie jest wieczne, jedynie nasza 
jednostkowa jaźń – symbolicznie nazwana naturą Buddy – którą staramy się odsłonić, poznać w procesie medytacji nad koanami, 
porządkuje proces poznania rzeczywistości. Podczas głębokiej medytacji adept może odczuwać jedność z otaczającą 
go rzeczywistością. Podobnie podczas głębokiego przeżycia estetycznego widz doznaje swoistego przeżycia. W intuicji zen 
nie ma chaosu i dowolności, gdyż ,,jedno jest wszystkim, wszystko jest jednym”, lub, „forma jest pustką, pustka jest formą”.

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom na Wydziale Malarstwa w 1982 roku. Uprawia rzeźbę, rysunek, 
instalację i performance, zajmuje się też filmem eksperymentalnym. Prowadzi pracownię Kształtowania Otoczenia 
w Instytucie Sztuk Pięknych w UJK w Kielcach, oraz pracownię rysunku na Wydziale Grafiki w ASP w Warszawie. 
Jego prace znajdują się w zbiorach Galerii Studio w Warszawie, w Muzeum Sztuki w Chełmie, Kolekcji BWA w Sandomierzu, 
kolekcji ASP w Warszawie, w Parku Narodowym w Muritz, w Muzeum im. M. Chagalla w Witebsku, w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku, kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Australii, Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech.

Ługowski

|01|

| 01 | Gwiazdy Ricarda | 2003-2005 | technika własna | 100 x 200 cm |

Ryszard Ługowski
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Rysunek nieustannie ewoluuje, szalenie trudno nawet pokusić się o jakieś 
jego bardziej ścisłe zdefiniowanie. Niesie w sobie ślad zarówno magicznych 
prehistorycznych rytów, jak i rytmów najprostszych dekoracji, ale także 
wyrafinowanych konstrukcyjnych szkicowań, czy iluzyjnego „udawania”, 
reprezentowania rzeczywistości. Ta wielopostaciowość i wieloznaczność może 
być powodem słabości, czyli zatracania się rysunku w innych dziedzinach, 
konwencjach, czy strategiach, ale może być także szansą. Okazuje się bowiem, 
że wśród natłoku nieustannych transformacji i zapośredniczeń nowymi 
technologiami, zaczyna wzrastać na nowo rola tego, co bezpośrednie 
i niepowtarzalne. Powraca zainteresowanie doświadczeniem rysunku jako 
antidotum na bezosobowość dzisiejszych hiper symulacji. Rysunku próbującego 
wpisać się w wizje świata procesualnego i podlegającego permanentnym 
transfiguracjom.
W klasycznym ujęciu rysunek można chyba określić jako kompozycję opartą 
na dominacji kontrastu walorowego i konstruowanego przy użyciu kreski. Linia 
jest wzorcem, archetypem wszelkiego podziału, wyodrębnienia i różnicowania. 
Stanowi w tym sensie podstawę rozumienia.
W formie najbardziej uproszczonej rysunek zredukowany jest do gry samej 
biel, czerni, i szarości, która albo mediuje pomiędzy nim, albo dąży do własnej 
tożsamości, czasami na granicy widzialności, czy postrzegania.
Współczesne technologie komputerowe stwarzają nową sytuacje i nowe 
wyzwania. Dawne dążenia do precyzji, czy niegraniczonej fantasmagoryczności 
form przestają być owocem żmudnych ćwiczeń i trudów, a stają się łatwym 
kliknięcia. Zbyt łatwym, by upatrywać w nich wartości. Aktualna jednak pozostaje 
wciąż świadomość artystyczna, i uwaga, jaką poświęcamy każdej pojedynczej linii, 
czy plamie. 

Dyplom Akademii Sztuk Pięknych Warszawa w 1986 r. w pracowniach prof. Stefana Gierowskiego i prof. Ryszarda 
Winiarskiego. Studia w Kunstakademie Dusseldorf 1987–88; Maisterschule Diploma w pracowni prof. Gunthera Ueckera. 
Od 1988 r. pedagog Akademii Sztuk Pięknych Warszawa (obecnie prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki).
Od 2003 także profesor Instytutu Architektury Krajobrazu KUL. Praktykuje malarstwo, rysunek, instalację, 
fotografię przetworzoną i film. Autor ponad pięćdziesięciu wystaw indywidualnych oraz licznych publikacji z pogranicza 
teorii i krytyki sztuki; 

www.slawomirmarzec.glt.pl

Marzec

|01|

| 01 | Scenki z życia Józefa K. nr 1 | 2011 
| collage | 50 x 70 cm |

Sławomir Marzec
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Marzec

| 02 | Scenki z życia Józefa K. nr 2 | 2011 
| collage | 50 x 70 cm |

| 03 | Scenki z życia Józefa K. nr 3 | 2011 
| collage | 50 x 70 cm |

|02| |03|
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Akt…[łac. actus „dokonanie”, „czynność”, „urzeczywistnienie”], filoz. w metafizyce 
arystotelesowsko-tomistycznej integralny element struktury bytu, różny 
od możności(możność, gr. dynamis, łac. potentia, filoz. w metafizyce – jeden 
z konstytutywnych elementów bytu, racja jego zmienności; korelat aktu.); 
akt jest urzeczywistnieniem możności bytu; odróżnienie aktu od możności 
posłużyło Arystotelesowi do wyjaśnienia ruchu, stawania się, rozumianych jako 
przejście z możności do aktu; w fenomenologii czyste przeżycie psychiczne różne 
od jego treści (np. akt świadomości).

Encyklopedia PWN

W latach 1985-90 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1989 roku pracuje 
na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, gdzie obecnie prowadzi pracownię malarstwa. Miał około czterdziestu wystaw 
indywidualnych oraz brał udział w prawie stu wystawach zbiorowych. Uczestniczył w kilkunastu sympozjach 
i warsztatach artystycznych.

Nowak

| 01 | Rysunki z cyklu „Akt” |

|01|

Paweł Nowak
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|02|

| 02 | Rysunki z cyklu „Akt” |
| 03 | Rysunki z cyklu „Akt” |

|03|

Nowak



| 01 | Pod spodem 2 | 2011 | rysunek, malarstwo, druk cyfrowy | 100 x 70 cm |

Optułowicz

Studia na Wydziale Grafiki w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej 
w pracowni prof. Rafała Strenta w 1994 r. Doktorat ,,Moje Żywioły” w 2005 r. Od 1994 r. pracuje na Wydziale Grafiki. 
Obecnie prowadzi samodzielnie pracownię rysunku i malarstwa. Asystent Kuratora Międzynarodowego Triennale Sztuk 
Graficznych im. T. Kulisiewicza IMPRINT. We wrześniu 2011 r. otworzyła przewód habilitacyjny cyklem grafik 
„Zapraszam do stołu”.

|01|

064 | 065

Dorota Optułowicz McQuaid

Rysunek jest dla mnie fragmentem rzeczywistości, której nie można jednoznacznie 
określić i nazwać. Analizowanie jej i możliwość wyboru tego co mnie interesuje 
uważam za jedną z najważniejszych cech sztuki. Swoboda w działaniu przejawia 
się w tym, że wolno temat traktować mniej lub bardziej abstrakcyjnie. Można 
kopiować wygląd fizyczny świata lub jak Mondrian i Kandinsky operować kształtami 
abstrakcyjnymi. Ostatecznie całkiem nieważne jest czy artysta tworzy figuratywnie 
czy nie. 

Fascynujący jest sam proces tworzenia. Droga dochodzenia do rozwiązania. Efekt 
końcowy jest ważny, ale jest już tylko rezultatem tego wszystkiego, co wydarzyło się 
po drodze. A może tak z większym dystansem do siebie i ludzi przypomnieć sobie 
słowa Jerzego Nowosielskiego „Sztuka nie udaje się ludziom poważnym, ludziom 
serio. Psują oni każdą zabawę”.
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|02|

|03|

|04| |05|

|06|

| 02 | Pod spodem 1 | 2011 | rysunek, malarstwo, druk cyfrowy | 100 x 70 cm |
| 03 | Pod spodem 5 | 2011 | rysunek, malarstwo, druk cyfrowy | 100 x 70 cm |
| 04 | Pod spodem 4 | 2011 | rysunek, malarstwo, druk cyfrowy | 100 x 70 cm |
| 05 | Pod spodem 6 | 2011 | rysunek, malarstwo, druk cyfrowy | 100 x 70 cm |
| 06 | Pod spodem 3 | 2011 | rysunek, malarstwo, druk cyfrowy | 100 x 70 cm |

Optułowicz
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Podłoże, narzędzie. Papier, stalówka, atrament. Kreska, linia. Kaligrafia. Rysunek. 
Rysowanie, kreślenie, kreślenie linii, liter, pisanie. Szukanie związków językowych 
między rysowaniem a kaligrafowaniem nie jest konieczne. Obydwie czynności 
wynikają z tego samego połączenia głowy z narzędziem poprzez rękę. Rysunek 
to swoboda i nieograniczenie, kaligrafia natomiast, to zestaw określonych form, 
tworzących czytelne znaki. 
Czyli ograniczenia. W tym „zawężonym” świecie szukam dla siebie przestrzeni 
i rysunkowej swobody.
Lubię pisać, szczególnie pismem angielskim, pisanym stalówką maczaną 
w atramencie, ponieważ dostosowałem je do własnej ręki, upodobań, wypracowałem 
charakterystyczne kształty, zakończenia liter, ozdobniki. 
Mogę powiedzieć, iż jest to moje pismo, nie tylko w znaczeniu – przeze mnie 
napisane. Lubię je jeszcze za swobodę. Kaligrafia nie znosi pisania zbyt szybkiego 
ani zbyt wolnego. Prędkość stawiania liter musi być odpowiednia do narzędzia, 
podłoża, typu pisma, jego wielkości. To moje pismo angielskie jest dosyć szybkie, 
wykorzystuje naturalną dynamikę ręki i nadgarstka, przez co pismo też jest 
dynamiczne, mógłbym powiedzieć zadziorne. Lubię też zmienność kaligrafii, 
to, że jedna litera napisana kilka razy, będzie zawsze inna, ale dobrze napisana 
zawsze będzie miała to samo piękno. Ciekawym jest obserwować, szczególnie 
przy dłuższym pisaniu, jak niby to samo pismo, pisane tą samą ręką, ewoluuje. 
Od pierwszych, do końcowych znaków, zachodzi ta ciekawa zmiana, trudna nawet 
do opisania, ponieważ te różnice są bardzo subtelne. Można podać pewne 
obiektywne czynniki, takie jak czas potrzebny na rozpisanie, potem może 
zmęczenie. Ale jest coś jeszcze, można nazwać to duchem kaligrafii, który daje 
swobodę, płynność, różnorodność. Za to ją lubię.

Ukończył Akademię Podlaską w Siedlcach na kierunku pedagogika z plastyką, oraz Wydział Grafiki warszawskiej ASP 
w pracowni projektowania książki prof. Macieja Buszewicza, w której obronił dyplom z wyróżnieniem. Od 2004 r. pracuje 
na Wydziale Grafiki macierzystej uczelni. Zajmuje się głównie grafiką wydawniczą – projektowaniem książek, albumów, 
katalogów, oprawą graficzną wystaw, ilustracją prasową i kaligrafią. W 2009 otrzymał nagrodę, a w 2010 wyróżnienie 
Polskiego Towarzystwa Wydawców książek w konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku.

Osial

|01|

| 01 | Bez tytułu | 2011 | papier, stalówka, atrament | 23 x 23 cm |

Paweł Osial



Ostoja Lniski

Motywem przewodnim dla mnie jest figura, pejzaż, elementy pejzażu jako formy  
nie dające się jednoznacznie zdefiniować. Pojęcie przemiany podlega niekończącym 
się zmianom i przekształceniom. Kształty nigdy nie powtarzają się dosłownie  
a jedynie zmieniają swoje miejsca odniesienia. Formy nie odzwierciedlają lustrzanie 
obiektów świata rzeczywistego, nie przedstawiają wyglądu jakiegoś obiektu ale 
nasuwają skojarzenia, wyrażają jego stan wewnętrzny. Skręcone i skrępowane, 
organiczne - kształty żyjące własnym życiem, niejednokrotnie nacechowane ukrytą, 
zamaskowaną zmysłowością. Umiejscowienie tych form w konkretnej rzeczywistości 
nie jest możliwe, choć możemy je rozpoznać jako „znajome”. Nie są to stałe kształty 
w swej formie. Stopień poznawalności wzrasta w miarę głębszego ich poznania. 
Zarówno forma jak i materia same istnieć nie mogą. Forma musi być ukształtowana 
przez materię jak i materia przez formę. Gdy to nastąpi możemy odczytać kształt. 
Na przykład kształt paproci zastygły niczym piękna, statyczna skamielina poprzez 
szereg relacji określające ją, dalece różni się od idei wyrażonej w naturze. Pojawiają 
się też inne elementy. Nie chodzi tu jednak o rekonstrukcję farbą przedmiotu, 
nie odtwarzam, lecz kreuję, tworząc własny system znakowania. Umysł i dłoń 
napędzają się wzajemnie. Nie jest to jednak swobodnie kreślony znak, każda figura 
powoli narasta w czasie. Częstokroć tajemnicze przemiany materii wykraczają 
poza możliwości opisu kształtu. Ślad przedmiotu jest odległy, proweniencja figury 
pozostaje w sferze naszych domysłów, nie posiadamy namacalnego dowodu jakim 
jest fakt odciśnięcia.

Studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa 
u prof. Rajmunda Ziemskiego w 1999 roku, aneks z litografii u prof. Władysława Winieckiego. 
Uprawia malarstwo i grafikę (głównie litografia).

|01|

|02|

|03|

| 01 | Figury | 2011 | piórko | 9 x 18 cm |
| 02 | Figury | 2011 | piórko | 9 x 18 cm |
| 03 | Figury | 2011 | piórko | 9 x 18 cm |
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Błażej Ostoja Lniski



Ostoja Lniski

| 04 | Figury | 2011 | piórko | 9 x 18 cm |
| 05 | Figury | 2011 | piórko | 9 x 18 cm |
| 06 | Figury | 2011 | piórko | 9 x 18 cm |
| 07 | Figury | 2011 | piórko | 9 x 18 cm |
| 08 | Figury | 2011 | piórko | 9 x 18 cm |
| 09 | Figury | 2011 | piórko | 9 x 18 cm |

|08| |09||04|

|06|

|05|

|07|
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Dla mnie rysunek jest szkicem, początkiem podróży z malarstwem. Zapełnienie 
podobrazia płóciennego rysunkiem (kreskami i liniami) w zaszyfrowany, osobisty
zapis ekspresyjny staje się podkładem dla mojego malarstwa. Przenikanie rysunku
poprzez warstwy plam i gestów malarskich tworzy całość, w której rysunek 
i malarstwo są równie ważne, poszerzając możliwości wypowiedzi artystycznej.
Obecnie zajmuję się cyklem Pejzaże Otwarte. Podstawą inspiracji cyklu 
Pejzaże otwarte jest pejzaż z podróży po P olsce i Dalekim Wschodzie. 
Obrazy te nie są prostokątne i dlatego nie da się ich oprawić, są otwarte na ściany 
i przestrzenie, które stają się częściami obrazu. Obrazy swoją nieregularnością
nawiązują do natury. Moim celem jest stworzenie „pejzażu sakralnego”. 
Pejzażu sakralnego nie w sensie praktykowania panteizmu, lecz oddania należnego
naturze szacunku. W obrazach używam naturalnych tekstur, bliskich naturze 
np. kora, wosk pszczeli, piasek, deski, szkło.

Absolwent Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu i Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego
na Wydziale Malarstwa. Dyplom w 2007 r. w pracowni malarstwa prof. Stanisława Korytki (ASP we Wrocławiu).
Od roku 2008 asystent w pracowni rysunku i malarstwa prof. Huberta Borysa i dr. Piotra Siwczuka na Wydziale
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Ruchomski

| 01 | Tarasy ryżowe | 2009 | technika mieszana: płótno, olej, akryl, grafit, kora brzozowa, deska | 120 x 110 cm |

|01|

Arkadiusz Ruchomski
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Niezmiennie, powodowani jakimś wewnętrznym imperatywem pozostawiamy 
ślady naszej obecności. W swojej być może naiwnej nadziei materializujemy myśli, 
aby przetrwać w pamięci, kulturze, sztuce… Patrząc na kartkę papieru, na której 
za chwilę zostawię swój ślad, uświadamiam sobie, jak trafnie oddaje ona pozorną 
trwałość naszego bytu. Tak łatwo ją uszkodzić, zniszczyć, zagubić. Pierwsze kreski 
są jak pierwsze kroki w nieznanej „bieli” świata. Zapisujemy, zarysowujemy 
ją naszym życiem. Meandrujemy, wykreślamy nowe trajektorie, idziemy do przodu, 
wracamy, krzyżujemy ślady. Zapis staje się coraz bardziej skomplikowany 
– czy pozostanie po nas dojrzałe studium, czy jedynie szkic. 
W rysunku najważniejszy jest fizyczny kontakt z realnością powierzchni, z którą 
się zmagam. Opór narzędzia w procesie tworzenia ma głęboki sens, sens większy 
niż skończone dzieło, które staje się autonomicznym istnieniem. To zapis samotnych 
zmagań. Pomiędzy twórcą, a dziełem nie ma pośredników, jest natomiast miejsce 
na niepewność i radość, zwątpienie i spełnienie. 
Rysunek pozostaje dla mnie zawsze bezpośrednim zapisem i to jest jego istotą. 
Próby przefiltrowania go przez nowoczesne technologie, zamknięcie za szybą 
monitora, odbiera mu jego magię. „Plastik” wciska się w bardzo wrażliwe pole 
energii między człowieka, a kartkę papieru.

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Studia na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie w latach 1993-1998. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni grafiki warsztatowej prof. Ewy Walawskiej. 
Doktorat w dyscyplinie grafiki artystycznej w 2007 r. Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej, malarstwa i rysunku. 
Udział w wielu wystawach w Polsce oraz za granicą. Prace w zbiorach Centrum Sztuki „Studio” i w zbiorach prywatnych.
Obecnie prowadzi pracownię malarstwa i rysunku dla I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych  
na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie.

Siwczuk

|01|

Piotr Siwczuk

| 01 | Impresja | 2011 | rysunek, kolaż na płótnie
| 90 x 130 cm |
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Siwczuk

|02|

| 02 | Strzępy | 2011 | rysunek, kolaż na płótnie
| 90 x 130 cm | | 03 | Żywiołak | 2011 | obiekt | 175 x 20 cm |

|03|
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Dla mnie rysunek jest podstawą każdego plastycznego rozważania. Myślenie 
obrazem koncentruje się na rysunku, który rzeczywistość umiejętnie rozdziela 
dla mnie na warstwy form i abstrakcje kreski. Zanim je nazwę, rysunek umożliwia 
mi zatopienie się w sztuce procesu, abym na koniec mógł zadecydować do jakiej 
rzeczywistości przynależę.

Dyplom ASP w Warszawie na Wydziale Grafiki w pracowni grafiki warsztatowej prof. H. Chrostowskiej. Aneks z malarstwa 
pod kierunkiem prof. T. Pągowskiej. Prowadzi dyplomującą (magisterska) pracownię grafiki warsztatowej dla studentów 
II, III, IV, V roku studiów dziennych i wieczorowych na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. W latach 2005-2008 prodziekan 
wydziału grafiki ASP w Warszawie. Dziekan wydziału grafiki kadencji 2008-2012. Profesor Polsko-Japońskiej Wyższej 
Szkoły Technik Komputerowych na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. 

Smolnicki
Piotr Smolnicki

| 01 | Z cyklu „Pamięć” | 2009 | druk cyfrowy |

|01|
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| 02 | Przenikanie | 2009 | druk cyfrowy |
| 03 | Między niebem a ziemią | 2009 | druk cyfrowy |
| 04 | Źródło | 2009 | druk cyfrowy |

|02| |03| |04|
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Rysunek trwa w stanie wiecznego zawieszenia. Istnieje pomiędzy, niezależnie 
od konstrukcji w które chcemy go wpisać. Jego oblicza były i są rozmaite. 
Rysunek to szybka notatka, ale też i pełen zapis dokumentacyjny. Rysunek 
to szkic, gest pozostawiony na płaszczyźnie. Rysunek to precyzyjna i sterylna 
notacja, struktura zdradzająca fizyczność użytego narzędzia. Rysunek to wreszcie 
linie papilarne, smuga dymu na niebie, fotografia będąca opisem rzeczywistości, 
czy wreszcie multimedialna notacja. Rysunek wymyka się definicjom, o czym mogą 
świadczyć opisujące go przedrostki, wprowadzające myśl i działanie rysunkowe 
w rejony swobodnej i nieskrępowanej wyobraźni. Można rysować, narysować, 
odrysować, obrysować, dorysować, porysować, przerysować, wyrysować, 
rozrysować…
Rysunek, a raczej jego odnawialność, polega na ciągłym definiowaniu tego,  
co jest już odkryte, ale też i tego, co dopiero nadejdzie. Tak pojmowany 
rysunek staje się kreatorem nowych mediów i środków przekazu. Poprzez to 
sam staje się alternatywnym narzędziem myślenia, sam staje się myśleniem. 
Nie jest już tylko prototypem dzieła, ale jawi się jako dzieło skończone, 
niezależne i w swej materii nieograniczone.

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wykładowca rysunku i malarstwa na Wydziale 
Grafiki ASP w Warszawie i w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem i grafiką użytkową. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Zorganizował kilkanaście wystaw indywidualnych
i brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.

www.jacekstaszewski.art.pl

Staszewski

|01|

| 01 | To nie jest druk cyfrowy. Panel 1 <<13528 linii>> | 2011 | ołówek | 100 x 70 cm |
| 01 | To nie jest druk cyfrowy. Panel 1 <<13528 linii>> | 2011 | ołówek | 100 x 70 cm |
| 02 | To nie jest druk cyfrowy. Panel 2 <<12835 linii>> | 2011 | ołówek | 100 x 70 cm |
| 03 | To nie jest druk cyfrowy. Panel 3 <<15260 linii>> | 2011 | ołówek | 100 x 70 cm |

Jacek Staszewski

|02| |03| |04|
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Zaraz po dźwięku, którym manifestujemy przyjście na świat, rysunek to najstarszy 
rodzaj ekspresji. Jednakże tworzenie widzialnych znaków to ekspresja wyższa, 
bo świadoma. Wymaga zaangażowania głowy, oczu i ręki. W tej kolejności działa 
to do dziś. Powtarzając w indywidualnym rozwoju proces dojrzewania naszego 
gatunku, najwcześniej manifestujemy chęć zaznaczenia obecności, rysując czym  
się da i po czym się da – wywołując radość, lub niesmak protoplastów. 
Etymologia pojęcia „rysunek” podsuwa jakieś pierwotne narzędzia, jak krzemień 
czy ostry patyk, którym można wykonać rysę. Czeska kresba wywodzi je z kreski, 
kreślenia linii. Niemiecki Zeichnung można kojarzyć z oznakowywaniem, znakiem 
(Zeichen). Angielski drawing prowadzi od ciągnięcia (np. linii) do wielu „ciągnionych” 
skojarzeń. Ale wszystkie one stare są jak świat! Jak kultura! 
Wiele znakomitych nazwisk analizowało problem znaku, linii. Głowili się 
nad nim wybitni uczeni, powstawały szkoły filozoficzne, a semiotyka i semantyka 
wyodrębniły się z nich, jak wcześniej tyle nauk humanistycznych. Zapomina się 
często, że wszystko zaczęło się od kreski patykiem na piasku, od odcisku stopy 
w glinie, od rysy kamieniem na pniu brzozy, albo w miękkiej skale. Intencje nasz 
przodek pewnie miał podobne. Chciał sprawdzić jak to działa, potem poznane efekty 
spożytkować, aby było piękniej; innym przypadło do gustu, bo było nie tylko piękne, 
ale i tajemnicze – stąd krok do magii i religii. We współczesnej polszczyźnie 
„twórca” tylko jedną literą różni się od „Stwórcy”, który dał nam cały świat  
– z niczego. Rysunek to naprawdę elementarne pole ekspresji, które pozwala 
bez mała stwarzać coś z niczego. Jeśli nadal wciąż są wśród nas osoby przekonane, 
że warto trwonić czas na tak bezproduktywne zajęcie jak rysowanie, że warto 
organizować konfrontacje podobnie „ułomnych” – jeśli jest nas tak wielu, to chyba 
ze światem nie jest źle, a kultura nie zeszła do poziomu tabloidów czy seriali. 
Trzymajmy się tego!

W roku 1972 ukończył studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja; aneks 
z grafiki artystycznej u prof. Haliny Chrostowskiej. Obecnie profesor zwyczajny w macierzystej uczelni, przewodniczący 
Sekcji Sztuki Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, były członek Komisji 
Nagród Prezesa Rady Ministrów, członek kapituły Nagrody im C. K. Norwida. W latach 1990-1996 – dziekan Wydziału 
Grafiki ASP w Warszawie, a w okresie 1999-2002 – prezes Zarządu Głównego ZPAP. Autor ponad 60 wystaw malarstwa, 
grafiki i rysunku w kraju i poza granicami. Uczestniczył w około 300 wystaw zbiorowych. Laureat nagród i wyróżnień 
artystycznych m.in. w Luksemburgu (Musee 2000), Międzynarodowego Biennale Grafiki w Sofii, Międzynarodowego 
Biennale Grafiki w Wiedniu, Międzynarodowego Grand Prix Sztuki Współczesnej w Monte Carlo.

Strent

|01|

Rafał Strent

|02|

| 01 | Brzask | 2006 
| ołówek, pastel | 70 x 100 cm |

| 02 | Niebieska poduszka | 2006
| ołówek, pastel | 70 x 100 cm |
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Rysunek dla mnie jest jak kopalnia przeszłości, z której w teraźniejszości 
wydobywam odpowiednie minerały aby skomponować z nich piękną mozaikę 
przyszłości.

Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni plakatu prof. Mieczysława 
Wasilewskiego. Od 1997 r. pracuje na stanowisku asystenta w pracowniach prof. Bohdana Chmielewskiego, 
prof. Jana Jaromira Aleksiuna i prof. Adama Myjaka. Z chwilą przeniesienia Wydziału Rzeźby na ul. Spokojną 
współuczestniczył w tworzeniu pracowni rzeźby. W roku 2009 otrzymał tytuł doktora.

Szulkowski

|01|

|02|

| 01 | Poniedziałek | 2011 
| druk cyfrowy | 70 x 100 cm |

| 02 | Wtorek | 2011 
| druk cyfrowy | 70 x 100 cm |

Piotr Szulkowski
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Rysunek to obszar ciszy, gdzie słychać i widać więcej.

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończył w 1984 r. Od 1987 roku pracuje 
na Wydziale Grafiki macierzystej uczelni. Obecnie prowadzi Pracownię struktur wizualnych. Zajmuje się projektowaniem 
graficznym, rysunkiem i malarstwem. Brał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą.

Trusz

| 01 | Z cyklu „Maski” | 2011 | długopis, papier 
| 50 x 35 cm |

|01|

Krzysztof Trusz
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Trusz

| 02 | Z cyklu „Maski” | 2011 | długopis, papier | 50 x 35 cm |
| 03 | Z cyklu „Maski” | 2011 | długopis, papier | 50 x 35 cm |
| 04 | Z cyklu „Maski” | 2011 | długopis, papier | 50 x 35 cm |

|02| |04||03|
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Studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Dyplom w specjalności grafika artystyczna uzyskała w pracowni prof. 
A. Rudzińskiego w 1967 r. W 1972 r. rozpoczęła pracę dydaktyczną w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki 
ASP w Warszawie. Obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego prowadzi pracownię dyplomową grafiki warsztatowej 
na tym samym Wydziale. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Grafików, oraz szwedzkiego stowarzyszenia artystów 
grafików Grafikens Hus. Uprawia rysunek i grafikę warsztatową w technikach klasycznych i eksperymentalnych. 
W ciągu 35 lat swojej działalności twórczej prezentowała prace na około 20 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. 
Jest laureatką kilkunastu nagród krajowych, w tym Grafiki Roku 1994 oraz zagranicznych w Clermond-Ferrand, Valparaiso 
oraz II nagrody Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych IMPRINT w roku 2008.

Walawska

|01|

| 01 | Mątwa IV | 2011 | druk cyfrowy 
| 75,5 x 112 cm |

Ewa Walawska
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| 02 | Mątwa II  | 2011 | druk cyfrowy 
| 75,5 x 112 cm |

| 03 | Mątwa III | 2011 | druk cyfrowy 
| 75,5 x 112 cm |

|02| |03| Walawska



Moje rysunki najczęściej są notatkami, szybkim zapisem myśli, rozważaniami 
nad kolejnym projektem. Powstają na małych kartkach. Leżą porozrzucane 
w różnych miejscach pracowni. Pozornie są zdegradowane, zapomniane i bez 
znaczenia. Jest jednak inaczej. Innym razem, traktuję rysunek jako samoistne 
dzieło. Rozwijam w nich pomysły, których nie zrealizowałem w grafice. 
Specjalnie dobieram papier, narzędzia, łącze techniki, smakuję. Są wtedy 
całkowicie autonomiczne, dowartościowane.

Grafik, malarz. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki w latach 1981-1986. Od 1986 roku 
pracuje w warszawskiej ASP. W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Grafiki, obecnie prowadzi dyplomującą pracownię 
grafiki i pełni funkcję Kierownika Katedry Grafiki Warsztatowej. W 2005 roku otrzymał nominację profesorską. Uprawia 
grafikę warsztatową (techniki metalowe, cyfrowe i litografię) oraz malarstwo i rysunek. Juror wielu konkursów graficznych 
(m. in. Triennale Grafiki Polskiej, cyklicznego konkursu Grafika Warszawska, IMPRINT 2008, 2011), komisarz i organizator 
wielu wystaw krajowych i zagranicznych. Miał około 30 wystaw indywidualnych, uczestniczył w blisko 200 wystawach 
zbiorowych, w Polsce i kilkunastu innych krajach. Otrzymał wiele prestiżowych nagród

Węcławski
Andrzej Węcławski
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|01|

| 01 | Z cyklu „Alfabet znaków” | 2011 | rysunek 
| 70 x 100 cm |

| 02 | Z cyklu „Alfabet znaków” | 2011 | rysunek 
| 70 x 100 cm |

|01|
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Fascynuje mnie fakt, że proste reguły języka logicznego, jakim posługuje się 
program, pozwalają na tworzenie skomplikowanych struktur.

Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w Pracowni prof. Waldemara Świerzego. 
Asystent w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. Stanisława Wieczorka. 

Welk

|01|

| 01 | IV | 2011 | druk cyfrowy | 60 x 60 cm |

Piotr Welk
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|02|

|03|

|04|

| 02 | II | 2011 | druk cyfrowy | 60 x 60 cm |
| 03 | I | 2011 | druk cyfrowy | 60 x 60 cm |
| 04 | III | 2011 | druk cyfrowy | 60 x 60 cm |

Welk
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Prostota. Chwila. Trwanie. Zapis. Początek.
Eksperyment.  Poszukiwanie. Autowiwisekcja.
Doświadczanie. Błąd. Nauka. Wolność.

Artysta malarz, pedagog, muzyk folkowy. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim w 2008 r. w pracowni prof. Lecha 
Majewskiego. Aaneks z rysunku. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Zorganizował dwie wystawy indywidualne 
w Warszawie i Londynie. Brał udział w kilku wystawach zbiorowych.

www.stanislawwojcik.com

Wójcik

| 01 | Symfonia 3. Opus w bieli | 2011 | technika mieszana, karton, farba olejna, kredki  | 90 x 130 cm |

|01|

Stanisław Wójcik
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Na wystawie Oblicza Rysunku pokazuję wideo. Zarejestrowany materiał wizualny 
nie funkcjonuje jako skończony film, określona narracja. Ma on charakter 
szkicownika. Zawarte w nim pomysły są dla mnie inspiracją i impulsem 
do dalszych działań. Zbieram obrazy, kadry, zdarzenia rejestrując je w jak 
najwyższych rozdzielczościach, 24 klatki na sekundę. Materiały te stają się dla mnie 
zbiorem, który wraz z dźwiękiem przetwarzam, montuję i zestawiam w różne układy. 
Rysunek pojmuję jako szkic, szkicem są dla mnie fragmenty rzeczywistości. 

Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2008 r. dyplom z wyróżnieniem w pracowni 
Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. Stanisława Wieczorka, aneks w pracowni Przestrzeni Audiowizualnej 
prof. Grzegorza Kowalskiego. Asystent na Wydziale Grafiki oraz Sztuki Mediów w warszawskiej ASP. Zajmuje się 
sztuką wideo, interaktywnymi instalacjami i tym wszystkim, co da się zrobić na kartce formatu 12 x 12. 
Udział w wielu wystawach zbiorowych. Nadaktywny koncepcyjnie. Lubi polaroidy i jak coś się rusza. 

Wróblewski

|01|

| 01 | Cykl „The Movie Stills Collection” | 2011 | wideo |
| 02 | Movie stills | 2011 | wideo | 24 fps, Hdv |
| 03 | Movie stills | 2011 | wideo | 24 fps, HDV |

Jakub Wróblewski

|02|

|03|
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