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KLIMAT NOWEGO MIEJSCA
Impresje Mikołowskie po raz 21

Zaraz, jak tylko wróciłem z plenerowych Impresji Mikołowskich do Krakowa, sięgnąłem do starych katalogów i fotografii. Chciałem porównać, jak to było w poprzednich latach i jak jest teraz, w nowym miejscu. Po tylu wydarzeniach i twórczych euforiach w legendarnej „Czeczeni”, artyści z Polski i Słowacji spotkali się
w nowym obiekcie i pracowali w nowym otoczeniu. Na bazę plenerową w tym
roku zostało wyznaczone (prosto spod igły) Centrum Edukacji Przyrodniczej
i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, położone na Sośniej Górze w Mokrem, oddalone o 6,5 km od centrum Mikołowa. Obiekt ten znałem wcześniej,
bo byłem w kwietniu tego roku na wspólnej z władzami miasta wizji lokalnej, ale
w pełnej krasie ukazał się on moim oczom na początku lipca, w momencie rozpoczęcia pleneru. Otoczony drzewami i świeżo wyłożonymi, brukowymi alejkami
budynek początkowo skojarzył mi się z Grodem w Biskupinie (chyba ze względu
na drewnianą konstrukcję wieży), ale później dostrzegłem jego niepowtarzalny
charakter i zdumiewające pochodzenie. Adaptacja militarnej bazy pozostawiła
pewne mankamenty.
W grubych ścianach wojskowego schronu (w stołówce oraz w sali audiowizualnej) nie działały telefony komórkowe i radia. Trzeba było podchodzić do okien
lub wychodzić na przestronny dziedziniec. Ale to żaden kłopot przy innych
zaletach i dogodnościach nowego miejsca. Wszystko było świeżutkie i nowe,
nieznane, nieużywane, czyściutkie. Tylko przy wjeździe na Sośnią Górę, obok
bramy, stał odrapany, pomalowany w bojowe plamy baraczek, podobny nieco
do znanego na całym świecie, egzotycznego i zdewastowanego budynku centrum nawigacji lotniska w Smoleńsku. Kiedy jednak wyjechało się wyżej, pod
kamienne ściany nowego przyrodniczego ośrodka, znowu trzeba było zachwalać przedsiębiorczość oraz inwestycyjną inicjatywę gospodarzy, a zarazem naszych wspaniałomyślnych mecenasów sztuki. Burmistrz Mikołowa dr Marek
Balcer oraz Gerard Piszczek (nazywany przez nas Ministrem Kultury) ponad
20 lat promują sztuki piękne (plastyczne) organizując i przeznaczając środki na
plener, a może raczej na międzynarodowe spotkania twórcze, których rezultaty Mikołowianie podziwiają w ostatnią sobotę listopada, podczas każdego
wernisażu Impresji Mikołowskich. Kontynuacja tej imprezy to zanikająca dziś
forma bezpośredniej promocji sztuki poprzez stworzenie, zaproszonym z całej Polski i z zagranicy artystom, znakomitych warunków do pracy twórczej
oraz pokazanie tego wszystkiego, co w regionie jest wartościowe i godne obejrzenia. W tym mieści się także promocja miasta Mikołowa, które, nawet dla
odwiedzającego przelotnie podróżnika, jawi się miastem zadbanym i mądrze
zarządzanym, a dla bardziej dociekliwych, kreującym współpracę z zaprzyjaźnionymi miastami Słowacji, Czech, Holandii i Niemiec, we wszelkich obszarach
społecznej aktywności, i jak widać, i jak wieść niesie, w sferze kultury oraz sztuki z niemniejszym rozmachem i powodzeniem.
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Dwudzieste pierwsze Impresje Mikołowskie były dla mnie szczególne, były
w pewnym sensie wezwaniem do współodpowiedzialności. Powierzono mi
funkcję komisarza artystycznego pleneru i nie było to dla mnie takie proste,
chociaż mam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu wydziałem na wyższej uczelni czy kierowaniu stowarzyszeniem. Przyznam się szczerze, że wolałbym siedzieć cicho w kącie, to znaczy w swoim przydzielonym pokoiku
i malować czy pisać. Z punktu widzenia artysty łatwiej jest koncentrować się
tylko na sobie i na swojej pracy. Teraz, zgodziłem się wejść o wiele wcześniej w sprawy organizacyjne oraz tzw. personalne decyzje. Nie jest obojętne
przecież, kto z artystów przyjedzie do Mikołowa, jak się tu będzie czuł i czy
będzie to wszystko sprzyjało jego twórczym wymaganiom. Wiemy, że kolekcja miejska podarowanych dzieł złożona jest również z najwybitniejszych
polskich malarzy, grafików, rzeźbiarzy, rysowników. W ten sposób pozytywna legenda Mikołowa rośnie i artyści wręcz marzą o tym, aby zadebiutować
w Impresjach. Po raz pierwszy posmakowali plenerowego klimatu artyści
młodzi i starsi. Do nich należeli: Anna Jagodová ze Słowacji, Iwa Kruczkowska
z Zabrza, Joanna Kaucz z Wrocławia, Krzysztof Izdebski z Gdańska, Grzegorz
Bednarski i Zbigniew Cebula z Krakowa. Stara gwardia i ci, którzy byli już po
raz drugi i trzeci, to: Alenka Teicherová ze Słowacji, Iwona Cur z Warszawy,
Anna Bochenek z Torunia, Agnieszka Sitko z Mikołowa, Jerzy Nowakowski
z Krakowa, Stanisław Stach z Olkusza, Leszek Żegalski, Krzysztof Rzeźniczek
z Mikołowa, no i ja (skromny robotnik mikołowskiej winnicy). Nie wyobrażam sobie pleneru bez Franciszka Maśluszczaka. Jego osoba przydaje niepowtarzalny, komiczny i poetycki koloryt spotkaniom i gwarantuje olbrzymią,
towarzyską satysfakcję. Franciszek jest, mówiąc językiem medialnym, żywą
ikoną Impresji Mikołowskich.
Podkreślałem już, że plener w gruncie rzeczy to spotkanie artystów, którzy
zatrzymują się w jednym miejscu na dłużej i tworzą coś w rodzaju pikantnej
enklawy, która poprzez obcowanie różnorodnych osobowości i indywidualności czasami wydaje z siebie zgrzyty, a czasami piorunujące rezultaty. Witold
Gombrowicz co prawda mówił, że jeżeli dwóch artystów mija się na ulicy to
już jest o jednego za wiele, ale on niestety zupełnie nie znał się na malarstwie
i malarzach. Edukacja w sztukach pięknych ma od tysięcy lat formę grupową.
Później, następuje zamykanie się w okopach i schronach własnej pracowni.
Zgrupowanie plenerowe pozwala artystom złapać oddech i skonfrontować
oraz ożywić niekiedy swoje skostniałe nawyki, zasady, przyzwyczajenia, twarde przekonania. Pozwala na odpoczynek i zdystansowanie się od bliskiego
i dalszego środowiska, od spraw bieżących i monotonii egzystencji. Kiedyś,
w „Czeczeni”, obok stołu w stołówce rzucaliśmy na parapet niskiego okna
swoje katalogi. Dzisiaj, coraz częściej inicjujemy autorskie prezentacje, a nawet wykłady o swojej twórczości i o dziełach innych, wielkich artystów. Poznajemy się lepiej, ścieramy, dyskutujemy, nawet kłócimy i do tego bardzo
przydatna okazała się sala audiowizualna przystosowana do projekcji zreprodukowanych cyfrowo obrazów, jak również filmów. A były to pokazy i filmy
o sztuce, o twórczości uczestników pleneru, oraz filmy fabularne. Z techniczną pomocą Adama Małysza i Zbyszka Cebuli, w sali audiowizualnej Centrum
Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, powstało „Kino-Bambino”. Kto chciał, po kolacji, mógł przyjść do tego kameralnego
kina. Seanse rozpoczęliśmy już w pierwszym dniu pleneru filmem p.t. „Wino
truskawkowe” w reżyserii Dariusza Jabłońskiego. To piękna, prowincjonalna
ballada o życiu ludzi w małej miejscowości podkarpackiej (koło Dukli), w po-
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bliżu granicy ze Słowacją. Film nakręcony w konwencji realizmu magicznego
(na podstawie „Opowieści galicyjskich” Andrzeja Stasiuka, ze znakomitą muzyką Michała Lorenca i zdjęciami Tomasza Michałowskiego) zachwycił nas,
a zwłaszcza urzekła grająca główną rolę słowacka aktorka Zuzana Fialová. Na
domiar tego, etniczny klimat przygranicznej wspólnoty kulturowej stwarzały
wśród nas niezwykłej urody Alenka Teicherová i Ania Jagodová, dwie artystki
ze Słowacji. Kino działało spontanicznie, zwłaszcza po kolacji. Wyświetlaliśmy
ze Zbyszkiem Cebulą to, na co była w narodzie ochota. W repertuarze kina
znalazły się także: „Duchy Goi” Miloša Formana, „Królowa Margot” Patrice
Chereau z muzyką Gorana Bregovica, „1492 – wyprawa do Raju” film Ridleya
Scotta o Krzysztofie Kolumbie z muzyką Vangelisa. Dla grupy młodzieży licealnej z Mikołowa, odwiedzającej nas na Sośniej Górze i odbywającej również
plener, pokazaliśmy film o Janie Szancenbachu, malarzu i rektorze krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Podłączony laptop (pod dwa duże ekrany na ścianie)
służył także, jak już wspomniałem, do oglądania filmów o sztuce i artystach
współczesnych oraz do indywidualnych prezentacji artystów zmagających się
z materią sztuki na miejscu, tu i teraz. Swoje pokazy, z autorskim komentarzem
zaprezentowali: Ania Bochenek, Alenka Teicherová, Franciszek Maśluszczak,
Zbyszek Cebula, Krzysztof Izdebski. Szczególnym przeżyciem dla grupy artystów krakowskich było zobaczenie (dzięki Ani Bochenek) nieznanych reprodukcji szkiców i prac na papierze Andrzeja Wróblewskiego, obrazów Janusza
Kaczmarskiego (ojca słynnego barda Jacka Kaczmarskiego) oraz sztandarowych dzieł znakomitego malarza amerykańskiego Andrew Wyeth’a, zmarłego
w 2009 roku.
Impresje Mikołowskie, od początku swojego trwania, posiadają program zapewniany przez organizatorów i mecenasów, pozwalający zaproszonym artystom na pełniejsze rozeznanie miejsca i okolic, w których przyszło im zetknąć
się i pracować. Są to uroczyste spotkania z władzami miasta, uczestnictwo
w wystawach, poznanie Mikołowa i jego historii, wycieczki po regionie oraz
wyprawy do Czech i Słowacji. Jednym z pierwszych, stałych punktów tego
programu jest wyjazd do Katowic, do sklepu zaopatrzenia plastyków, popularnie zwanym „u Harkawego”. Uczestnicy pleneru zakupują tam niezbędne materiały do pracy twórczej i tradycyjnie zostają zaproszeni do galerii na
kawę i obejrzenie aktualnej wystawy. Wracając do plenerowej bazy podjechaliśmy autokarem do Nikiszowca – zabytkowego osiedla górniczego, zaprojektowanego kompleksowo przez kuzynów Jerzego i Emila Zillmannów,
wybudowanego dwuetapowo, w latach 1908–1915 oraz 1920–1924. Po dłuższym spacerze pomiędzy ceglanymi kamienicami, z białymi okiennicami i charakterystycznymi czerwonymi bordiurami wokół okien, skierowaliśmy się do
Szybu Wilsona, gdzie od kilku lat w lipcu eksponowany jest międzynarodowy
Art Naif Festiwal. Setki obrazów i rzeźb „artystów siódmego dnia” z wielu
państw świata przewinęło się przez nasze oczy. W tym roku Festiwal poświęcony był naiwnej sztuce kubańskiej.
Do stałych punktów programu należy także indywidualna wystawa jednego
z uczestników pleneru. Tym razem w Galerii Miejskiego Domu Kultury na Rynku
Głównym w Mikołowie mogliśmy podziwiać obrazy Maestro Leszka Żegalskiego.
Wernisaż był ekscytujący, dzieła Leszka znakomite, zarówno portrety, akty, jak
i sceny symboliczne czy alegoryczne z wyzwolonymi kobietami-aniołami, pojawiającymi się (czasami z olbrzymią czaszką ptaka w miejscu głowy) gdzieś w obszarach rozbudzonej wyobraźni, podświadomości i sennego marzenia. Leszek
Żegalski potrafi przejść od skrupulatnego XIX wiecznego realizmu do klimatów
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i przestrzeni surrealistycznych. Sam siebie przedstawia, na podłużnej plandece,
jako Satyra czy Fauna z kopytkami i diabelskim ogonem. Wystawa Leszka nie
była w tym roku jedyną wystawą uczestnika Impresji Mikołowskich. Na początku 2011 roku zmarł Franciszek Dziadek, nasz przyjaciel, artysta nestor,
od wielu lat ściśle związany z plenerem i Mikołowem. Wystawę prac Franciszka Dziadka zorganizował literacki Instytut Mikołowski działający w rodzinnym domu Rafała Wojaczka. Były wspomnienia o Franciszku, refleksje
córki, oglądanie obrazów, pasteli i rysunków. Wspominaliśmy jeszcze potem
naszego przyjaciela, jego rzeczowy, a zarazem zjawiskowy sposób widzenia
świata. Franciszek Dziadek był malarzem i rysownikiem o świetnym warsztacie i dużej sprawności manualnej, a człowiekiem bardzo uczynnym i przyjacielskim. Impresje Mikołowskie, już podczas poprzedniej edycji, podzieliły się
na tych artystów, którzy są jeszcze wśród nas i tworzą, oraz na tych, którzy
odeszli na zawsze, chociaż ich dzieła są ciągle obecne z nami. Tak oto sztuka
miesza się z życiem i śmiercią, a historia pisze swoją opowieść na nowo każdego dnia.
Wspominając 21 Impresje Mikołowskie nie sposób pominąć wycieczki do Wisły i zwiedzania Zameczku Prezydenckiego, który zaprojektował ok. 1930
roku Adolf Szyszko-Bohusz dla prezydenta Ignacego Mościckiego. Tym samym autokarem pojechaliśmy na granicę polsko-czeską, do galerii sztuki
Jana Kukuczki, który również organizuje w jesieni plenery i spotkania artystów. Tam przyjął nas gospodarz domową nalewką na miodzie, smacznymi ciastami i muzyką młodego zespołu grającego tradycyjny jazz. Oglądaliśmy, rzecz jasna, obrazy w galerii i wznosiliśmy toasty. Była piękna pogoda.
W drodze powrotnej górzysty pejzaż okolic Koniakowa wydawał się niesłychanie malowniczy i atrakcyjny. Kolejną wycieczkę wyprosiło u Gerarda
kilku artystów, którzy nie widzieli kościoła w Tychach (zaprojektowanego
przez Ryszarda Niemczyka), a w którym polichromie zrealizował Jerzy Nowosielski. W takich sytuacjach niezastąpionym przewodnikiem i komentatorem jest architekt Andrzej Gortel, z którym uczestnicy Impresji Mikołowskich przyjaźnią się od wielu lat. Andrzej oprowadził nas po kościele
z mistycznymi ikonami Nowosielskiego oraz pokazał jeszcze jeden, będący
w trakcie budowy, kościół projektowany przez Ryszarda Niemczyka. Byliśmy zaskoczeni. W środku miasta wyrasta monumentalna świątynia budowana z kamieni, inspirowana wczesnorenesansową architekturą włoską.
Jest bardzo odmienna od wszystkiego w Tychach i niesłychanie wyrazista
stylistycznie. W drodze powrotnej zwiedziliśmy stary, tyski browar i pomieszczenia lokalu rozrywkowo-koncertowego, którego wnętrze zaprojektował Andrzej Gortel. Na koniec poznaliśmy szczegółowo dwa Mikołowskie
kościoły. Andrzej wspaniale opowiadał i przybliżał charakterystykę oraz historię tych zabytkowych obiektów sakralnych. Na koniec Ave Maria na organach zagrał nam Jerzy Borówka. Na pożegnalnym spotkaniu było trochę
śpiewania i tańców, dużo dyskusji i zabawy. Dariusz Hrybik, właściciel firmy
ramiarskiej z Katowic, podarował wszystkim uczestnikom pleneru ramy. To
miły gest i dobra prowokacja, aby coś do tych ram domalować. Tym razem,
nie opisałem jednak tego, co działo się przez dwa tygodnie w pokojachpracowniach u poszczególnych artystów. Co oni tam robili, to okaże się
niebawem. Prowadząc od kilku lat kronikarskie zapiski z Impresji Mikołowskich staram się jednak nie naruszać twórczej prywatności tych, co w skupieniu pracują. W życiu plenerowym trzeba uczestniczyć i poznawać jego
smak. Maskotką Impresji okazała się Julcia – niezwykle miły i sympatyczny
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piesek (suczka) Iwony Cur. Byliśmy zachwyceni, kiedy Julcia wskakiwała na
krzesło, podnosiła się do pozycji pionowej i udawała siedzącego za stołem
człowieka. Nad potrzebami praktycznymi na co dzień i nad naszym dobrym
samopoczuciem czuwała nieustająco „STASI”, czyli pani Stasia Stępień.
Fenomenalne i smaczne posiłki przygotowywały w kuchni Panie „KGB”, czyli Krystyna, Grażyna i Basia. Trudno doprawdy znaleźć słowa wdzięczności
dla organizatorów oraz mecenasów kolejnych Impresji… Aby tylko nikogo
nie zniechęcić do kontynuacji tego niezwykle wartościowego i barwnego
przedsięwzięcia…
Po przyjeździe do domów oddychamy Mikołowem jeszcze przez wiele tygodni i miesięcy, a okazją do intensyfikacji wspomnień jest wystawa, która
w ostatnią sobotę listopada 2011 roku zostanie otwarta w galerii Miejskiego Domu Kultury, a potem powędruje do innych miast w Polsce i za granicę. Czekamy na nią i na kolejne spotkania twórcze w Mikołowie po to, aby
przy pełnych światłach, wśród znakomitej publiczności, zwieńczył się cenny
wysiłek tylu wspaniałych ludzi i artystów, aby podsumowując – jak mawia
Alenka Teicherowá – wszystko było: krásné, perfektné, užasné, nádherné
i szpicowé…

Prof. Stanisław Tabisz
Komisarz artystyczny 21 Impresji Mikołowskich
Kraków – lipiec, sierpień 2011
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Grzegorz BEDNARSKI
Anna BOCHENEK
Zbigniew CEBULA
Iwona CUR
Krzysztof IZDEBSKI
Anna JAGODOVÁ
Joanna KAUCZ
Iwa KRUCZKOWSKA-Król
Franciszek MAŚLUSZCZAK
Jerzy NOWAKOWSKI
Krzysztof RZEŹNICZEK
Agnieszka SITKO
Stanisław STACH
Stanisław TABISZ
Alena TEICHEROVÁ
Leszek ŻEGALSKI
gościnnie:
Piet SNELLAARS
Marek WIECZOREK

Grzegorz Bednarski
Artysta malarz i rysownik, uprawia również pastel i grafikę warsztatową. Urodzony w 1954 roku
w Bydgoszczy. Studia (w latach 1975–1980) na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Jana Szancenbacha w 1980 roku. Obecnie profesor ASP. Prowadzi Pracownię Malarstwa na macierzystym wydziale. W latach 1981–1989
był uczestnikiem Ruchu Kultury Niezależnej. Pracuje głównie cyklami, których głównym tematem
jest człowiek w sytuacjach ostatecznych, w stanie cierpienia lub ekstazy. Maluje również kameralne martwe natury i portrety oraz (na bardzo dużych formatach) sceny symboliczne i alegoryczne.
Inspiruje się także literaturą, realizując cykle pasteli i rysunków. Do ważniejszych serii w twórczości Bednarskiego należą, m.in.: Ni Mas Ni Menos, Poruszenie z postacią ekstatyczną, Dom misteriów,
Piekło wg Dantego, Popielec, Gorzkie żale, Hedonista maluje ukrzyżowanie, Personifikacje. Jest autorem ilustracji do albumowego wydania Apokalipsy świętego Jana Apostoła (Wydawnictwo Świętego
Wojciecha w Poznaniu, 2007).
W swoim dorobku artysta zaprezentował ponad 40 wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad
stu wystawach w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się muzeach państwowych oraz w wielu
prestiżowych kolekcjach publicznych i prywatnych. Twórczość Bednarskiego prezentowana jest
i omawiana w wielu publikacjach książkowych.

Martwa natura z ptakami dla Panasa, olej, 70 x 120
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Anna Bochenek
Urodzona w 1964 r. w Toruniu, doktor sztuk plastycznych, absolwnetka Wydziału Sztuk Pięknych
UMK (pracownia art. mal. Janusza Kaczmarskiego).
Wystawy indywidualne w Toruniu, Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim,
w Niemczech i Danii. Udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju (Krakowie, Szczecinie, Sopocie,
Toruniu, Olsztynie) i za granicą (Holandii, Japonii, Niemczech i Wielkiej Brytanii).
Liczne nagrody w konkursach malarskich, prace w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu,
Fundacji Malarstwa Polskiego w Lesku, Fundacji Polsko-Japońskiej im. Miyauchi oraz zbiorach prywatnych w Belgii, Holandii, Rosji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie, USA i Australii.

Terytorium własne, olej akryl, 60 x 80
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Zbigniew Cebula
Urodzony w 1961 roku w Krakowie. W latach 1988–1993 studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Jana Szancenbacha. Tam też uzyskał dyplom
w 1993 roku. Od 1998 pracuje na Wydziale Grafiki na macierzystej uczelni, gdzie obecnie prowadzi
Pracownię Malarstwa dla I Roku.
Uprawia malarstwo sztalugowe. Zwykle pracuje cyklami. Jest autorem 15 wystaw indywidualnych,
uczestniczył w ok. 40 wystawach zbiorowych. Prace w zbiorach prywatnych.

Soczewkowanie błogosławieństw i inne prośby XVII, olej, 74 x 70
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Iwona Cur
Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk.
W 2003 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki Warsztatowej w pracowni prof.
Waldemara Szysza. W 2008 roku zrealizowała studia podyplomowe Marketing Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. W 2008 roku otworzyła przewód doktorski na Wydziale Grafiki Uniwersytetu
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2005 roku pracuje na macierzystej uczelni.
Wiele nagród w konkursie Grafika Warszawska.

Surogaci,
linoryt,
120 x 120
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Krzysztof Izdebski-Cruz
Jest artystą posługującym się klasycznym warsztatem malarskim. Prace wykonuje w technice olejnej, temperowo-olejnej oraz w pastelu. Jego prace nawiązują do malarstwa renesansowego. Często
podejmuje tematy klasyczne, alegoryczne, czasami symboliczne. Jest zaliczany do grupy Nowych
Dawnych Mistrzów (termin: D. Kuspit). Swoje obrazy podpisuje pismem lustrzanym (Kriz Cruz) i antydatuje o 100 lat. Mieszka i pracuje w Polsce, w Gdańsku oraz w nadmorskim kurorcie – Sopocie.
Urodzony w 1966 roku w Toruniu, studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 1996–98
współwydawca kwartalnika o sztuce „PROJEKT” od 1999 r. do 2006 r. Prezes Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, od 2004 r. do 2007 r. Prezes Pomorskiego Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych, od 2005 r. do 2007 r. wicedyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku, od
2010 r. członek władz głównych Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie.
Jego realizacje (1991–2005 r.) są częścią odtworzonego wystroju Hali Głównej Dworu Artusa
w Gdańsku. Odtworzył także w latach 2002–2003 kolorystykę zaginionego inkunabułu dla Instytutu
im. Herdera w Marburgu (Niemcy).
W 2006 r. współorganizator i uczestnik „wielkiej wystawy sztuki współczesnej – Nowi Dawni Mistrzowie/New Old Masters” kuratorowanej przez wybitnego nowojorskiego krytyka sztuki Prof.
Donalda Kuspita. Wymieniony na 47 miejscu w 2011 r. w rankingu „Kompas Sztuki” – najlepszych
polskich artystów współczesnych (1945–2010), ogłaszanym corocznie przez Rzeczpospolitą.

Holi,
pastel,
50 x 40
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Anna Jagodová
Urodziłam się w 1986 roku w Humenné (Słowacja). W roku 2005 przyjechałam do Polski i rozpoczęłam studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Grafiki. Za bardzo
dobre wyniki w nauce otrzymywałam stypendium naukowe. Na czwartym roku studiów Towarzystwo Słowaków w Polsce zorganizowało w Krakowie moją pierwszą indywidualną wystawę pod
tytułem „Malarstwo i rysunek”. W roku 2010 realizowałam pracę dyplomową w Pracowni Drzeworytu prof. ASP Bogdana Migi. Praca ta została doceniona wyróżnieniem dziekana oraz uczestnictwem w wystawie „Najlepsze dyplomy 2009/2010” w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie. Po ukończeniu studiów uczestniczyłam w zbiorowych wystawach grafiki:
wystawa w Japonii (Sakaide, Takamatsu), wystawa w Bostonie, oraz udział w programie „Najlepszy Dyplom Grafika – 2010/2011 Uczeń i jego promotor” organizowanym przez Stowarzyszenie
Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. W Konkursie graficznym „W stronę dawnych Mistrzów” organizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie uzyskałam wyróżnienie
oraz w konkursie „Grafika Roku 2010” organizowanym przez Wydział Grafiki ASP w Krakowie uzyskałam wyróżnienie honorowe. W roku 2011 odbyła się druga indywidualna wystawa pod tytułem
„Zobaczyłam człowieka w człowieku” w Rabce Zdrój i następnie indywidualna wystawa w Nowym
Targu pod tytułem „Myśli rysują”. W Rabce też byłam członkiem jury w I Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Rabka-Zdrój, Miasto Dzieci Świata – Miasto Przyszłości”. Od początku roku 2011 jestem członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Lustro, olej, 54 x 73
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Joanna Kaucz
Urodzona w 1981 r. we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Obroniła
dyplom na Wydziale Grafiki w pracowni rysunku zawodowego prof. E. Geta-Stankiewicza (2007 r.)
oraz na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w pracowni malarstwa prof. A. Dymitrowicza (2009 r.).
Autorka kilku wystaw indywidualnych oraz uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju
i zagranicą. Finalistka konkursu Art&Business − Obraz roku (2004 r. i 2005 r.), IV Raciborskiego Festiwalu Sztuki (2008 r.) i 10. Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych w Pieńkowie (2011 r.).
Wyróżniona na III Ogólnopolskiej Wystawie Rysunku Studenckiego (2010 r.) oraz 1. Biennale Sztuki
Młodego Wrocławia (2011 r.). Nominowana do nagrody dla młodego artysty na III Międzynarodowym Konkursie Rysunku (2006 r.). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką komputerową.
Mieszka i tworzy we Wrocławiu.

Autoportret z martwym ptakiem, akryl, 200 x 140
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Iwa Kruczkowska-Król
Urodzona w 1977 r. w Zabrzu. Absolwentka wydziału malarstwa ASP w Krakowie. dyplom z wyróżnieniem w 2004 r. w pracowni prof. Jacka Waltosia z aneksem z Tkaniny Unikatowej pod kierunkiem Prof. Lilli Kilki. W tym samym roku obroniła dyplom na Wydziale scenografii pod kierunkiem
prof. Krystyny Zachwatowicz – Wajda.
Udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Japonia, Włochy, Czechy, Węgry,
Niemcy, Francja, Bułgaria, Litwa), organizacja 10 wystaw indywidualnych.
Od 2005 roku członek ZPAP Okręg Krakowski. Od 2010 roku członek zarządu Okręgu Krakowskiego.
Zajmuje się malarstwem tkaniną unikatową oraz scenografią.
Prace znajdują się w kolekcjach prywatnych krajowych i zagranicznych oraz w kolekcjach Muzeum
na Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Centralnego Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi, Fundacji im I. Paderewskiegow Krakowie, Kolekcji Soleil de l’Est w Orleanie
we Francji i MiM – Museum in Motion San Pietro in Cerro (Piacenza) – Włochy.

Upalne lato, akryl, 100 x 80
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Franciszek Maśluszczak
Urodzony w Kotlicach w 1948 roku. Malarz, rysownik, grafik. Studia w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Twórca obrazów, rysunków, polichromii sakralnych, witraży, ilustracji do książek dla
dorosłych i dzieci. Najważniejsze miejsca artysty to Kotlice, Zamość, Warszawa, Cegłów, Mikołów.

Mikołowianin Roku, akryl, 65 x 50
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Jerzy Nowakowski
Urodzony w 1947 roku. Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom
z wyróżnieniem uzyskał w 1971 roku. Od 1971 roku pracuje na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie.
Obecnie prowadzi pracownię rzeźby – dyplomującą. Tytuł profesora otrzymał w 1994 r.
W latach 1990–1996 był dziekanem Wydziału Rzeźby, a w latach 2005–2008 prorektorem do spraw
studenckich ASP w Krakowie.
Zajmuje się rzeźbą i medalierstwem, również maluje. Twórczość swoją prezentował na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą, Prace były nagradzane i wyróżniane w wielu
konkursach i na wystawach. Jego rzeżby i medale znajdują się w zbiorach muzealnych i galeriach,
m.in. w Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, British Museum w Londynie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Dantego w Rawennie, Bode Muzeum w Berlinie.
Za twórczość rzeźbiarską w roku 2004 otrzymał „Złoty Laur” przyznany przez Fundację Kultury
Polskiej, w 2009 roku na Salonie malarstwa i rzeźby ZPAP Okręgu Krakowskiego otrzymał nagrodę
„ZŁOTĄ RAMĘ’’. W roku 2010 został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
RP Srebrnym medalem” „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Rozstaje mikołowskie, obraz akryl, 60 x 80,
rzeźba brąz, granit, wys. 140 cm
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Krzysztof Rzeźniczek
Urodzony w 1979 r. w Mikołowie.
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dyplom w pracowni malarstwa prof. Kazimierza Cieślika, aneks w pracowni rysunku prof. Antoniego Cygana (2005 r.). Obecnie asystent w katedrze malarstwa ASP Katowice. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią.
Nagrody i wyróżnienia:
1999 – Stypendium Ministra Kultury i Sztuki
2006 – XXI Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego
Szczecin 2006 – Wyróżnienie Honorowe Czasopisma „ARTLUK”
2006 – Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2006

„W” z cyklu Nocne życie światła, olej, 46 x 33
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Agnieszka Sitko
Urodzona w 1976 r. w Mikołowie. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, kierunek
Grafika Warsztatowa. Dyplom z wyróżnieniem w 2003 roku. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2007 r.) oraz Marszałka Województwa Śląskiego w Dziedzinie Kultury
(2008 r.). Laureatka wielu nagród (m.in. na Triennale Grafiki Polskiej – Katowice, Międzynarodowym
Biennale Miniatury – Częstochowa). Uczestniczyła w ponad 100 wystawach zbiorowych i prezentacjach sztuki w kraju i za granicą (Francja, Austria, Rosja, Belgia, Korea Pd., Chiny, Tajwan, Holandia,
Hiszpania, Bułgaria, Czechy, Rumunia, Macedonia, Tajlandia). Autorka 9 wystaw indywidualnych.
Zajmuje się grafiką artystyczną, projektową (wydawniczą) oraz malarstwem.

„Tyłem” – tryptyk, olej, 100 x 46
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Stanisław Stach
Urodzony w 1954 r. w Olkuszu. Studia na ASP Wydział Grafiki w Krakowie 1978–1983 r. Dyplom
w pracowni litografii prof. W. Kunza. Brał udział w 80 ogólnopolskich wystawach zbiorowych,
40 wystawach międzynarodowych oraz zorganizował ponad 40 wystaw indywidualnych. Uzyskał
od 1982 roku szereg nagród i wyróżnień, m.in.: na Międzynarodowym Biennale Rysunku w Wielkiej Brytanii, dwukrotnie pierwsza nagroda na Międzynarodowym Konkursie Małych Form Artystycznych w USA (1987, 1988), dwukrotne wyróżnienia na Międzynarodowym Konkursie Małych
Form Artystycznych w Kanadzie (1987, 1988), nagroda na Międzynarodowej Wystawie im. J. Miro
w Hiszpanii, czterokrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, dwukrotnie wyróżniony na Ogólnopolskim Triennale Akwareli w Lublinie (1984, 1987), trzykrotnie wyróżniony na Ogólnopolskim
Konkursie Pasteli w Nowym Sączu (1987, 1989, 1996), nagrody w Katowicach, Słubicach, II nagroda
na Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa w Poznaniu. Rok 1999 przyniósł mu nagrodę indywidualną
I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
W 2003 roku Indywidualna Nagroda Ministra Kultury II stopnia – Warszawa, Olkuska Nagroda Artystyczna – Olkusz, w 2009 roku Indywidualna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Warszawa.
Uczestniczył w wielu plenerach malarskich: międzynarodowych, ogólnopolskich i spotkaniach artystycznych. Uczestniczy w Kapitule Eksperckiej Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie.
W 2009 roku uzyskał specjalną nagrodę od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Mikołów II – Latające ryby, akryl, 50 x 60
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Stanisław Tabisz
Urodzony w 1956 roku. Odbył studia na Wydziale Grafiki (w latach 1977–1978) oraz Wydziale Malarstwa (w latach 1978–1982) w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Malarstwo
studiował w pracowniach doc. Zbigniewa Kowalewskiego, prof. Tadeusza Brzozowskiego i prof.
Juliusza Joniaka. Rysunek w pracowni prof. Zbyluta Grzywacza. Dyplom magisterski obronił w 1982
roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem graficznym, scenografią, krytyką sztuki.
Prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. W latach 2002–2008 pełnił
funkcję dziekana Wydziału Grafiki. W 2005 roku otrzymał tytuł profesora.
W latach 1983-1988 występował w kabarecie „Piwnica pod Baranami” m.in. współtworząc (z Kazimierzem Madejem) scenografię podczas koncertów zagranicznych zespołu. Autor scenografii
do koncertów Zbigniewa Preisnera „Moje kolędy na koniec wieku” w Starym Teatrze w Krakowie
(1999) oraz w Teatrze Narodowym w Warszawie (2000). W latach 1994–1999 pełnił funkcję sekretarza Związku Polskich Artystów Plastyków w Zarządzie Głównym w Warszawie. Od 2002 roku jest
prezesem ZPAP Okręgu Krakowskiego. Otrzymał „Złotą Odznakę” ZPAP.
Autor ponad 50 wystaw indywidualnych malarstwa i rysunku. Brał udział w ponad 140 wystawach
zbiorowych malarstwa i rysunku w Polsce i za granicą. Inicjator i kurator Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza. Autor i współautor koncepcji wystaw problemowych i poglądowych: „Nowa sztuka ze
starego Krakowa” – Darmstadt, „Krakowski spleen” – Warszawa, „Martwa natura – pierwsza dama
sztuki” – Kraków.

Chimera pustynna, akryl, 24 x 30
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Alena Teicherová
Urodziła się 24 kwietnia 1964 roku w Provažskiej Bystrzycy. Mieszka i tworzy w Dubnicy nad Wagiem. Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego UMB w Bańskiej Bystrzycy i ikonopisarstwa
szkoła w Michalovicach.
Zajmuje się akwarelą, malarstwem olejnym, ilustratorstwem i ikonopisarstwem.
Działa jako pracownik kulturalno-oświatowy w Domu Kultury w Ilavie. Jest także członkiem związku ikonopisarzy Św. Cyryla i Metodego na Słowacji.
Ilustrowała książki znanych słowackich poetów i pisarzy, np. Teodora Kriza.
Swoje prace prezentowała na licznych indywidualnych wystawch w kraju i za granicą.

Jazz, olej, 60 x 80
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Leszek Żegalski
Urodzony w 1959 roku na Śląsku Cieszyńskim jako abstrakcjonista. 1979–84 studia na ASP w Krakowie Wydz. Grafiki i Malarstwa, uczeń Matejki, Duchampa i Dudy-Gracza.
Początek kariery artystycznej przypada na wczesne obecnie zapomniane lata 80-te. Był wraz
z Tercetem Nadętym prekursorem w użyciu reklamy w celu propagowania własnej sztuki i poglądów. W 1988 r. otrzymał Grand Prix Arsenału. Od 1990 roku jest członkiem Künstlersonderbund
w Berlinie. Ogółem ponad 240 wystaw indywidualnych i grupowych w kraju i zagranicą.

Ewa, akryl, 70 x 60
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Gościnnie

Piet Snellaars
Urodzony w Wellerlooi w 1943 roku. Zamieszkały w Beuningen – Holandia. Architekt, urbanista,
malarz. Od 1991 roku uczestniczy w plenerach zagranicznych. Wielokrotny uczestnik Impresji Mikołowskich (lider frekwencji wśród uczestników zagranicznych, drugi w tym rankingu wśród wszystkich uczestników Impresji). Był organizatorem trzech (1991, 2006 i 2010) plenerów Klubu Malarzy
Amatorów „Het Paulusgilde” w Mikołowie oraz dwóch rewizyt polskich malarzy w Beuningen.
Po zakończeniu kariery zawodowej w 2005 roku cały swój czas poświęca swym pasjom; malowaniu
w klubie, którego był współzałożycielem w 1981 roku oraz grze na akordeonie w miejscowej orkiestrze wodewilowej.

„Polish Band”, olej, 18 x 24
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Marek Wieczorek
Urodzony w Rzeszowie w 1954 r. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu.
Jest absolwentem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem
z malarstwa pod kierunkiem prof. Marka Pokrywki. Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek.
Lubi malować naturę, w charakterystyczny dla siebie sposób przedstawia rzeczywistość. Obrazy
które maluje posiadają specyficzny klimat z ciekawą i subtelną kolorystyką. Jego prace znajdują
się w zbiorach instytucji i osób prywatnych. Uczestniczył w wielu plenerach malarskich. Brał udział
w wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Z drugiej strony,
olej,
70 x 90
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