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Tradycja jako pole gry
Rzeczywistość sztuki w istocie budują napięcia
między tym, co z tradycji, a tym, co z nowoczesności. Nie da się przy tym zastosować do niej
linearnego pojęcia czasu: kategorie tradycja –
nowoczesność wzajemnie sie przenikają, co dobrze
ilustruje wprowadzona przez F. Lyotarda koncepcja
„parachronizmów” – wielości aktualności dzieła
sztuki.
Do tradycji należy już nie tylko kanon Polikleta,
wprowadzenie perspektywy przez renesansowych
mistrzów czy eksperymenty impresjonistów, ale
także dorobek awangard różnej proweniencji z ich
radykalizmem formalnym, nakazem transgresji
i nieciągłą wizją kultury jako serii zerwań.
Przekonanie, że rzeczywistość sztuki budowana jest
na ciągu akcydentalnych przynależności, fragmentarycznych, zmiennych i sprywatyzowanych
jest charakterystyczne dla współczesności.
F. Jameson pisze o polifrenii – atomizacji czasu na
dawki wiecznych „teraz”. „Wypłukanie” z kultury
myślenia zakładającego jakąś formę ciągłości
sprawia, że traci ona wymiar wertykalny na rzecz
horyzontalnego - charakterystyczne dla postmodernizmu znoszenie różnic w obrębie hierarchii
symbolicznych.
Łamanie usankcjonowanego kodu należy do
tradycji uprawiania sztuki. Tradycyjnie także
diagnozuje się jako autodestrukcyjne koncepcje
sztuki jako „ekonomicznego środka artykulacji”,
niewyróżnionej wśród wielu innych formy dyskursu
– prowadzą one bowiem do zakwestionowania
samego pojęcia. Postulowane przez neoawangardę
czy sztukę krytyczną „odmitologizowanie” sztuki
rozgrywa się poprzez dekonstrukcję tradycyjnego
pojęcia, strategii i funkcji dla sztuki swoistych.
Nowoczesność dzieła traktuje jako część szerszego
układu - tradycji kulturowej, która tworzy
(odwołując się do terminu użytego przez
A. Żmijewskiego) fantazmaty dotyczące sztuki,
artysty, twórczości. Istotą „mitu sztuki” jest jej
eksterytorialność gwarantująca autonomię, ale
i brak realnego wpływu na rzeczywistość. Próba
kulturowej redefinicji funkcji sztuki szuka jej
autorytetu w bliskości życiu, niedoskonałości,
fragmentaryczności, minimalizacji procesu
twórczego. Od renesansu twórczość kojarzono
z wybitnymi „mistrzowskimi” osiągnięciami, choć
tradycja takiego ujęcia jest starsza i sięga
średniowiecza: „Mistrz” był określeniem
anonimowych twórców, głównie malarzy
i miedziorytników, którzy w XIV – XVI wieku tworzyli
wybitne dzieła sztuki i od nich zyskiwali miano
(Mistrz chórów, Mistrz kart do gry, Mistrz pięknych
Madonn).

Polemiczna wobec tradycji wizja artysty także nie
wiąże go z funkcją Mistrza czy Mentora. Znakiem
nowoczesności jest wolność – w tym także wolność
od autorytetów. W praktyce oznacza brak arbitra,
opiniotwórcy, wyroczni, eksperta. Termin
„autorytet” etymologicznie ma dwa źródła,
wskazujące dwa istotne aspekty „bycia
autorytetem”: wpływ osobisty, przywództwo
(auctoritas) i sprawstwo, bycie twórcą czy mistrzem
(auctor). Tradycyjne pojmowanie roli mistrza
odwołuje się przede wszystkim do kompetencji niepospolitej wiedzy i biegłości w jakiejś dziedzinie –
oraz umiejętności bycia nauczycielem i przewodnikiem. J. Le Goff, pisząc o średniowiecznych
ludziach uniwersytetu, którzy łączyli nauczanie
z twórczością własną, rozumieniem dobra
wspólnego i byli rzecznikami sumienia, tworzy
archetypiczny wzór Mistrza. Do tego zestawu cnót
nowoczesność dodała charyzmatyczną osobowość.
Dzisiaj uznanie kogoś za autorytet czy Mistrza jest
deklaracją pewnej więzi, która (wbrew tradycji) nie
ma charakteru instytucjonalnego, a emocjonalno –
intelektualny. Relacja Mistrz – uczeń opiera się na
poczuciu wspólnoty, zarazem jednak w samej istocie
tego kontaktu tkwi wzajemne poszanowanie
odrębności i rysów indywidualnych.
Mistrz jest
pewnym wzorem „bycia w profesji”, niezależnie od
jej rodzaju,
Wbrew pozorom, ideał Mistrza nie padł pod
naporem nowoczesności, lecz renesansu, w którym
wyodrębniła się wśród ówczesnej inteligencji grupa
zrywających z nauczaniem humanistów, elitarnych
twórców nastawionych na samotne doskonalenie
własnej twórczości, którzy stali się kulturowym
wzorcem „prawdziwych artystów”.

Agnieszka Iskra - Paczkowska

Komu potrzebny jest jeszcze Mistrz?...
Kilka miesięcy temu, wraz z artystką malarką - panią
Joanną Marią Wężyk, profesor Kean University
w New Jersey (USA) oraz moim kolegą – artystą
z rzeszowskiego Wydziału Sztuki, doktorem
Antonim Niklem, projektowaliśmy serię wystaw
i działań artystycznych, które umożliwić miały w teorii i w praktyce – próbę odpowiedzi na
postawione wyżej pytanie. Wtedy jeszcze nie
wiedziałem, że sam będę musiał tak szybko
zmierzyć się z tym problemem…
Odpowiedzi szukałem już pod koniec czerwca b.r.,
po pogrzebie profesora Włodzimierza Kotkowskiego, mojego wielkiego mentora, artysty
i pedagoga, którego poznałem i z którym
zaprzyjaźniłem się, jeszcze podczas moich studiów
artystycznych w krakowskiej ASP.
Studiowałem na Wydziale Grafiki, gdzie prof.
Kotkowski prowadził swoją Pracownię Rysunku. To
właśnie tam uczyłem się podstaw rysowania
z modela i z natury oraz sprawdzonych metod
z zakresu dydaktyki. Byłem pod wielkim wrażeniem
Jego bardzo indywidualnego sposobu i stylu
rozmowy ze studentami podczas korekt, w których
chodziło nie tylko o analizę formalną powstającego
dzieła, ale przede wszystkim o poznanie tworzącej
się, artystycznej osobowości młodych ludzi oraz
„zmuszenie” ich do krytycznej autoanalizy swojej
pracy, a także zwerbalizowania swoich poglądów
o sztuce.
Był On więc jednym z moich najważniejszych
Mistrzów w tej akademii, Pedagogiem, który
z jednej strony uczył szacunku do artystycznej
tradycji i klasycznego warsztatu, a z drugiej
pozwalał na bardzo odważne poszukiwania swojego
języka wypowiedzi. Realizowałem w Jego pracowni
szkice i studia rysunkowe z natury, gdzie przy okazji
poznawania zasad klasycznej metody edukacji
plastycznej, mogłem też pozwalać sobie - za
przyzwoleniem prowadzącego - na eksperymentowanie (formalne oraz warsztatowe), wynikające
z potrzeby szukania swojego języka ekspresji
i osobistych preferencji stylistycznych.
Kiedy po ukończeniu krakowskiej akademii
odbywałem staż asystencki w Pracowni Rysunku
profesora Kotkowskiego, mogłem przekonać się, jak
ważna jest taka otwartość i umiejętność, gdy stoi się
już po drugiej stronie „edukacyjnej barykady”.
Utrzymanie formy „krytycznego dialogu” z młodymi
adeptami sztuk pięknych, życzliwe, a czasami wręcz
żartobliwe zachęcanie ich do werbalizowania swoich
odczuć i wypowiadania sądów o swojej twórczości,
jest niezbędnym elementem budowania kreatywnej
osobowości młodego ARTYSTY .

W obecnych czasach brak możliwości odniesienia
s i ę d o w y ra z i s t y c h , a l e n i e k o n i e c z n i e
kontrowersyjnych strategii artystycznych, spójnych
z osobowością twórcy – nauczyciela, powoduje
według mnie, poważne w skutkach zagubienie się,
artystów, którzy mogąc robić (zgodnie
z „postmodernistycznym kanonem”) WSZYSTKO,
najczęściej robią jednak „plastyczne wydmuszki”,
zazwyczaj atrakcyjne formą, ale puste
i beznamiętne „w środku” .
Dla mnie jest pewne, iż bez względu na trwające
„izmy” i mody artystyczne, każdy z adeptów sztuk
pięknych potrzebuje swojego MISTRZA. Jednak
wcale nie musi to być „mentor”, którego
bezgranicznie mają „adorować” jego „protegowani”
– podopieczni…
…Wyrazista osobowość Profesora Kotkowskiego,
łączyła w sobie wszystkie cechy pedagoga i artysty,
wzbudzała silne emocje, potrzebne do określenia
i budowania granic swojej twórczej „sylwetki”…
…za to właśnie Włodku bardzo Ci dziękujemy! …
Marek Adam Olszyński
PS:
Na kolejnej stronie zamieszczam wiersz autorstwa
Jacka Kaczmarskiego, który dedykuję wszystkim
wychowankom i studentom prof. Kotkowskiego.

Postmodernizm
Wszystko wolno! Hulaj dusza!
Do niczego się nie zmuszaj!
Niczym się nie przejmuj za nic!
Nie wyznaczaj sobie granic!
I nie próbuj nic zrozumieć,
Nie pochodzi - mieć - od - umieć.
Możesz wierzyć, lub nie wierzyć,
Nic od tego nie zależy.
Nie wyznaczaj sobie zadań Kto się nie wspiął - ten nie spada,
A kto pragnie być na szczycie Będzie spadał całe życie.
Nie stać cię na luksus troski,
Jesteś wszakże dziełem boskim,
No a Boga przecież nie ma,
Więc to tyle na ten temat.
Wszystkie mody, wszystkie style
Równie piękne są - i tyle.
(Lub, jak chcesz, równie szkaradne Konsekwencje tego żadne).
Zachwyt tyle wart, co wzgarda,
Stryczek tyle, co kokarda,
Prawda tyle, co jej brak,
Smaku brak - tyle co smak.
Bo to o to w końcu chodzi
By niczego nie dowodzić.
Nie wykuwać tarcz utopii
I nie kruszyć o nie kopii.
Nie planować i nie marzyć.
Co się zdarzy - to się zdarzy;
Nie znać dobra ani zła:
To jest gra - i tylko gra!
Ktoś się wzburza, że tak nie jest,
Niech się wzburza! - Ty się śmiejesz!
Nie daj wzburzać się, ni wzruszać:
Wszystko wolno! Hulaj dusza!
- Oj, nie wolno rzeczy wielu,
Kiedy celem jest - brak celu...
(Zwłaszcza, jeśli duszy nie ma I to wszystko na ten temat).
Jacek Kaczmarski
19.08.1997
ze strony:
www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze

Who Needs a Master Anymore? zapytałam
mojego szefa, artystę i pedagoga z 40 letnim
doświadczeniem na Kean University. Uśmiechnął się
i zapytał czy mam na myśli mistrza, czy mentora, czy
ojca, czy Boga Ojca? Artyści, powiedział profesor
Jochnowitz, nie myślą jednoznacznie.

Sztuka się zmienia, zmieniają się Mistrzowie ale ci
prawdziwi stoją na straży i powinni być hojni
w przekazywaniu swojej pasji. Tak jak każde dziecko
potrzebuje miłości i porad rodzicielskich, tak i każdy
student oczekuje krytyki, by dorosnąć do poziomu
profesjonalisty.

Joe Jochnowitz zaproponował mi pracę na
amerykańskim uniwersytecie bo podziwiał mój
artystyczny warsztat „przywieziony” z Polski.
Studiowałam wtedy ma wydziale magisterskim
wychowania plastycznego i uczyłam się nowych
metod przyswajania sztuki od wczesnego
dzieciństwa. Byłam zafascynowana teorią, która
uczy jak tworzyć przy pomocy naszych doznań
sensorycznych i odwolywania się do pamięci.
Niestety nie miało to dla mnie wiele wspólnego
z moimi własnymi obrazami. Moim mistrzem na ASP
w Krakowie był nieżyjący już prof. Zbyslaw
Maciejewski. Uczył miłości do warsztatu, starych
mistrzów takich jak Vermeer czy Rembrandt, czy
malarzy z okresu Młodej Polski. Przerażał
i paraliżował mnie swoją perfekcyjnością. Przez lata
pod jego wpływem studiowałam tajniki starych
technik farb olejnych „rozrgryzając” światło na
obrazach Caravaggio lub sposób kładzenia farb
przez Boznańską. Bałam się natomiast „zaszaleć”
i stworzyć coś co nie miałoby odnośnika w tzw.
„tradycji”.

W SVA poznałam wspaniałego krytyka sztuki
Jerrego Saltza, był moim mentorem. Zadawał
pytania, które mobilizowały mnie do czytania,
oglądania, śledzenia współczesnych artystów,
odwiedzania muzeów i galerii. W tej samej uczelni
zaprzyjaźniłam się z malarką Marylin Minter, która
przekonywała mnie, że trzeba malować tylko to, co
się kocha.

Kiedy zaczęłam uczyć w szkole podstawowej,
a później w liceum nową metodą, zabrakło mi
wiedzy z zakresu współczesnej sztuki, a głównie tej
nowojorskiej. Mieszkałam od 20 lat w mieście, które
ma ponad 5000 galerii ale niewiele rozumiałam
z pokazywanej tam sztuki ani z zasad jakimi się ten
rynek kierował. Potrzebowałam mistrza. Po raz
kolejny postanowiłam studiować malarstwo, tym
razem pod kierunkiem konceptualistów i minimalistów w School of Visual Arts. Oduczając się jak
namalować „ coś”, by stworzyć personalne
odzwierciedlenie „czegoś”, co było efemeryczne
i niedostępne dla mnie samej, wkroczyłam na
drogę, którą przede mną kroczyli i błądzili artyści
przez wiele pokoleń.
Głęboko wierzę w to, ze urodziłam się artystką, ale
przekonał mnie dopiero o tym malarz i wspaniały
pedagog z SVA - Peter Hristoff. To on, kilka lat temu
zapytał mnie czy myślę, że ktoś jeszcze potrzebuje
mistrza, bo czasy się zmieniły i już nikt nie chce
rysować tylko pokazywać swoje prace w dobrych
galeriach, rysunku natomiast naucza się np. na
I-podach. Peter był dla mnie jak Mistrz-Ojciec. Śmiał
się że maluję jakbym pochodziła z innej epoki.
Podpowiadał mi, jak „dogrzebać” się do siebie samej
i malować wewnętrzne światło.

Jestem obecnie profesorem na kilku uczelniach,
gdzie uczę malarstwa i rysunku. Od czasu do czasu
studenci także i mnie, musza ocenić (anonimowo).
Kiedyś ktoś napisał: „Dziękuję za tę klasę
i możliwość codziennego odkrywania siebie przez
sztukę”. Miałam wrażenie, że to bym mój własny
cytat i, że nareszcie mogę być Mistrzem dla siebie
i innych. Cieszę się, kiedy mam wystawę i mogę
opowiadać o swoich obrazach młodym ludziom,
pokazując im równocześnie, że to nie zawód,
a powołanie i pasja. Bycie mistrzem, zmusza mnie
też do przekazywania wiedzy na temat rynku sztuki,
galerii, muzeów i może, a nawet i przede wszystkim
do motywacji.
„Będziesz biedny ale szczęśliwy” mówię do swych
studentów i czasami opowiadam im o „strasznych”
rzeczach, które mnie spotkały w życiu. Robię to,
uśmiechając się od ucha do ucha tak, żeby wiedzieli,
ze sztuka ma właściwości lecznicze i jest antidotum
na tragedie i frustracje.
Jest taki obraz Caravaggio „Niewierny Tomasz”, na
którym niewierny apostoł zanurza palec w ranie
Jezusa, nie dowierzając świętej obecności Mistrza.
To wspaniale dzieło sztuki, jest namalowane przez
artystę, który był również mordercą, złodziejem
i kryminalistą. Tak ja nie ma recepty na Mistrza, tak
i nie ma recepty na wspaniałego artystę ale jest
ciągłość historii sztuki, gdzie zarówno jeden jak
i drugi, muszą się nawzajem odnaleźć.
Mistrz, jeżeli jest dobrym mentorem, uczy prawdy
o sztuce i o życiu. To wielkie szczęście trafić na
dobrego przewodnika choć zdarza się, że student
przegoni mistrza. Mistrz musi być pokorny i musi się
także uczyć od swoich studentów. Ale czy ja jestem
Mistrzem czy nieprofesjonalnie nazywaną
Mistrzynią ? – uznają to uczniowie.
Joanna Maria Wężyk
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Artysta Grafik
Urodzony w 1942 w Łodzi, zmarł nagle 22.06.2011 roku w Krakowie.
Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie uzyskał w 1967 roku w Pracowni Miedziorytu prof. Mieczysława
Wejmana. Był związany z krakowskim Wydziałem Grafiki (ASP) od 1968 roku. Prowadził tam autorską Pracownię
Rysunku. W latach 1987–90 pełnił też funkcję dziekana tego wydziału. Z rzeszowskim środowiskiem
akademickim związany od 1997 roku, a z samym Rzeszowem już od lat 60 tych XX wieku, gdzie współtworzył
grupę lokalnych artystów grafików. Na rzeszowskiej uczelni był jednym z głównych twórców i organizatorów
Zakładu Grafiki, Rysunku i Teorii Wychowania Plastycznego (IWA - WSP Rzeszów), a potem wieloletnim
kierownikiem w Zakładzie Grafiki Projektowej i Warsztatowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
gdzie też pracował do 2010 roku. Metoda pracy dydaktycznej prof. Włodzimierza Kotkowskiego pozwalała
studentom perfekcyjnie opanować warsztat klasycznej grafiki, a On sam zachęcał zawsze do szukania swojej
osobistej formy wypowiedzi plastycznej.
Jego autorski program edukacji artystycznej w tej dziedzinie sztuki, kształtował wyobraźnię, dawał możliwość
kreowania własnych postaw i poglądów oraz pogłębiał wrażliwość artystyczną. Był bardzo lubianym
pedagogiem i artystą, który dbał o jakość i poziom edukacji artystycznej na Podkarpaciu. Wielką troską
i pomocą otaczał uzdolnionych studentów i wychowanków, dbając o ich rozwój artystyczny i pedagogiczny.
Uprawiał głównie technikę mezzotinty i barwną akwatintę, a w ostatnich latach eksperymentował również
z fotografią i graficznym zapisem cyfrowym.
Dorobek twórczy prof. Włodzimierza Kotkowskiego to prestiżowe wystawy indywidualne i zbiorowe
w kraju i za granicą, min. we Włoszech, Hiszpanii, Austrii, USA, Japonii, Meksyku. Jego prace znajdują się
w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie i Krakowie oraz w Malborku, Bydgoszczy, Brugii, Mediolanie,
Bibliotek Narodowych w Warszawie oraz Waszyngtonie, Bibliotece Jagiellońskiej.
Był On także laureatem licznych nagród. Za twórczość artystyczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

"Renesans na Wawelu" 40x50cm akwatinta

"Cancer Bunny" 31x40cm
technika mieszana na papierze Yupo

prof. Joanna Maria Wężyk
Urodziła się w Krakowie w 1966 roku, gdzie ukończyła II LO zapoznając sie z tajnikami malarstwa pod
kierunkiem prof. Teresy Wallis-Joniak. W latach 1985-1990 studiowala na Wydziale Grafiki Krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Zbyslawa Maciejewskiego. Po przyjeździe do Nowego Jorku
rozpoczęła pracę jako ilustrator książek dla dzieci m.in. dla Macmillan Publishing House i Simon and
Schuster Inc. W 2006 roku na Kean University w New Jersey, obroniła suma cum laude tytuł magistra
w nauczaniu sztuk pięknych (M.A. in Fine Arts Teaching). Z kolei w 2008 r., uzyskała tytuł magistra
z malarstwa (M.F.A.) w School of Visual Arts w Nowym Jorku gdzie otrzymala złoty medal (Paula Rhodes
Memorial Award), za wybitne osiągnięcia w sztukach pięknych. Joanna M. Wezyk była nominowana
do prestiżowej nagrody Joan Michell Foundation oraz Dedalus Foundation. W 2008 roku została
nagrodzona przez Artists Education and Development Foundation.

"Anastasis" 38x28cm
serigrafia
prof. Peter Hristoff
Urodził się w Stambule w Turcji. Do Nowego Jorku przyjechał wraz z całą rodziną jako mały chłopiec.
Jego dziadek i ojciec byli profesjionalymi artystami i pedagogami w Sofii i Stambule wtajemniczając
Petera od najmłodszych lat w tajniki sztuki. Peter Hristoff ukończył licencjat w malarstwie w School
of Visual Art w Nowym Jorku a tytuł magistra obronił na Hunter College w Nowym Jorku. Został
nagrodzony przez New York Foundation for the Arts, Joan Mitchell Foundation, Moon and Stars Project
Grant oraz Meandros Project Residency Award. Do najważniejszych wystaw indywidualnych artysta
zalicza tę w Yapi Kredi Cultural Center, Istanbul; CAM Gallery, Istanbul; Bucheon Gallery, San Francisco;
Hagia Sophia Museum, Istanbul; David Beitzel Gallery; Mincher/Wilcox Gallery, San Francisco; Shea
& Bornstein Gallery, Santa Monica.

Yoamni Acevedo "Pouvoir" 56x37cm
collage

Vivianna Acuna Francisco "The old ladies by the sea" 36x41cm
farby olejne na wodnej bazie na płótnie

Eric Bailon "Untitled" 41x51cm
pastel na kartonie

Alicia Cotter "Met in Bamboo" 26x33cm
photo-intaglio

Ausrine Dereskeviciute "New York" 28x32cm
zdjęcie / photoshop

Redens Desrosiers "Do not Commit" 50x40cm
akryl na płótnie

Magdalena Furniss "Potatoe Icon" 36x28 cm
akwarela

Sahdir Ellis "Obama and MLK" 61x50cm
pastele na papierze

Fernando L. Gomez "My Dream" 46x30cm
rysunek na papierze

Hady Kamar "Seria 4 pocztówek" 12.5x17.5cm

Jae Eun Kim "Bonnard’s Korean Cat" 40x30cm
akryl na płótnie

Liz Krov "Horsies" 50x39cm
collage

Nick Nardo "Untitled" 33x41cm
photo-intaglio

Akram Paydar "Peace and War" 46x31cm
technika mieszana

Andrew Seilus "Self-portrait" 36x28cm
akryl na tekturze

Earl Speid "Cartoon Hero" 28x36cm
rysunek na papierze

Xiongije Zhao "Nudes" 37x28cm
akwarela

Bill Donovan "Sentinel of Grace" 23x31cm
technika mieszana

Kayla Gibbons "Untitled" 48x30cm
technika mieszana na papierze

Lindsey Jardine "Untitled" 45x35cm
akwarela i gwasz

Cassandra Levine "Untitled" 60x50cm
technika mieszana na płótnie

Jennifer List "Untitled" 31x40cm
akryl na płótnie

Kristen Long "Untitled" 56x39cm
grafika i akwarela

Matt Lifson "Kitty" 34x25cm
akryl na tekturze

Carly Mark "Braid" 28x20cm
3 rysunki na przezroczystym papierze nałożone na karton;

Dominic Musa "A Night to Remember" 56x37cm
grafika i akwarela

Chris Retsina "Untitled" 50x46cm
akryl na papierze

"Ogrody Jozafata" 135x265x130mm miedzioryt

prof. UR Krzysztof Skórczewski
Urodzony w 1947 r. W Krakowie. W latach 1965 – 1971 studiuje w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych,
gdzie uzyskuje dyplom na wydziale grafiki. Od 1970 roku bierze udział w konkursach i wystawach grafiki
studenckiej. Do roku 1976 powstaje 30 linorytów, uprawia też grafikę użytkową. W trakcie studiów
w Królewskiej Wyższej Szkole Artystycznej w Sztokholmie w 1976 roku podejmuje próby rytowania
w miedzi. Od tego czasu do dnia dzisiejszego powstaje ponad 200 miedziorytów. Od roku 1994
powstają też cykle pasteli i akwareli. W okresie 40 lat pracy artystycznej bierze udział w ponad 100
wystawach zbiorowych i licznych wystawach idywidualnych . Bierze udział w licznych aukcjach
charytatywnych. Od roku 1995 do 2004 wykłada w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Od 2004
jest profesorem Uniwersytetu Rzeszowkiego. roku 2010 kierownik Zakładu Grafiki Warsztatowej i
Projektowej WS UR.

z serii "Czarna skrzynka" 50x70cm litografia, technika mieszana

prof. UR Marek Adam Olszyński
Marek Adam Olszyński – ur. w 1963 roku. Dyplom (z wyróżnieniem) krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych w 1989 roku na Wydziale Grafiki (między innymi w Pracowni Rysunku prof. Włodzimierza
Kotkowskiego). Obecnie prowadzi Pracownie artystyczne z zakresu malarstwa, grafiki warsztatowej
i rysunku na Wydziale Sztuki UR. Działalność artystyczna w zakresie malarstwa, grafiki, rysunku oraz
technik własnych - mieszanych. Udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.
W latach 2008-1010 kierownik Zakładu Grafiki Warsztatowej i Projektowej WS UR.

"Sen" 14x21cm miedzioryt

dr Paweł Bińczycki
Urodzony w Rzeszowie w 1974 roku. Po ukończeniu Przyzakładowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
gdzie zdobył zawód ślusarza narzędziowego, uczęszczał do Centrum Kształcenia Ustawicznego kończąc
je na kierunku społeczno-prawnym. Studia w Rzeszowskim Instytucie Sztuk Pięknych /WSP/
w Pracowni Druku Wklęsłego prof. Włodzimierza Kotkowskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskany
w 2001 roku. W latach 1998-2009 asystent, kolejno w pracowniach: prof. Włodzimierza Kotkowskiego,
prof. Andrzeja Pietscha i prof. Krzysztofa Skórczewskiego. Tytuł doktora zdobył w 2009 roku na
Krakowskiej ASP. Obecnie prodziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Udział
w wystawach i konkursach krajowych i zagranicznych.

"Dzień dwudziesty" 68x198cm linoryt

dr Łukasz Cywicki
Urodzony w roku 1975 w Przemyślu. Studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby
w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom w 2000 r. w Pracowni Drzeworytu prof. Zbigniewa
Lutomskiego i równolegle w Pracowni Malarstwa prof. Jana Świtki. Od 2011 roku członek
Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. W 2008 roku doktorat na Wydziale
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Adiunkt w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Projektowej na
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2011 roku otrzymał Nagrodę II Stopnia Rektora
Uniwersytetu Rzeszowskiego za osiągnięcia w pracy artystycznej.

"Stop klatka" 100x70cm intaglio

dr Agnieszka Dobosz
Urodziła się w 1969 w Krakowie. Studiowała w gdańskiej PWSSP na Wydziale Architektury Wnętrz i na
Wydziale Grafiki na ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Andrzeja Pietscha uzyskała w 1993 roku.
Od 2000 roku pracuje na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie na stanowisku adiunkta na Wydziale
Sztuki, gdzie prowadzi zajęcia w pracowni wklęsłodruku. Przewód doktorski na Wydziale Grafiki ASP
w Krakowie (2004). Uprawia grafikę i rysunek. Brała udział w licznych wystawach w kraju i za granicą.

"Miejsca VII" 37x24cm druk wklęsły

dr Marcin Jachym
Urodzony 1974 w Rzeszowie. Absolwent Instytutu Stuk Pięknych WSP w Rzeszowie (2001). Dyplom
ze specjalizacją z grafiki warsztatowej w Pracowni Wklęsłodruku prof. Włodzimierza Kotkowskiego.
W 2010 r. doktorat na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Obecnie adiunkt w Zakładzie Grafiki
Warsztatowej Wydziału Sztuki UR. Prowadzi zajęcia z zakresu druku płaskiego i wklęsłego
w pracowniach specjalizacyjnych i propedeutycznych.

z cyklu "Ciało Materii VI" 60x100cm intaglio

dr Agnieszka Lech-Bińczycka
Urodzona w 1984 roku w Jaśle. Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunku
Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych, specjalizacja: grafika warsztatowa (wklęsłodruk).
Dyplom z wyróżnieniem w 2008 roku w pracowni Prof. Włodzimierza Kotkowskiego. Ukończyła studia
doktoranckie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (pracownia Prof. Henryka
Ożoga).

"Trzecia" 100x70cm wklęsłodruk

dr Magdalena Uchman
Urodzona 04.10.1981 roku w Przeworsku. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im.
Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu (specjalizacja – wystawiennictwo). W latach 2001-2006 studia
magisterskie na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom
Uznania Rektora zrealizowany w Pracowni Wklęsłodruku prof. Krzysztofa Skórczewskiego. W 2010
ukończyła Środowiskowe Studia Doktoranckie otrzymując tytuł doktora sztuki na Wydziale Grafiki
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W roku 2009 rozpoczęła prace pedagogiczną w Instytucie Sztuki
Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Grafiki Warsztatowej. Działalność twórcza w dziedzinie
grafiki i rysunku. Autorka 7 wystaw indywidualnych i uczestniczka ok. 50 zbiorowych, prezentowanych
w kraju i za granicą (min. Anglia, Niemcy, Rumunia, Litwa, Egipt, Macedonia ). Laureatka I nagrody
w Międzynarodowym Konkursie Graficznym w Rumunii (2006), zwyciężczyni konkursu Granice Rysunku
w Rzeszowie (2006). Ponad to dwukrotnie wyróżniona: w konkursie Grafika Kwartału zorganizowanym
przez BWA w Rzeszowie (2005) oraz na Międzynarodowym Konkursie Grafiki Eksperymentalnej
Mogoasowia w Rumunii (2007).

"11_02" 31x21cm druk płaski, wklęsłodruk

mgr Kamila Bednarska
Urodzona 20.04.1983 r. w Rzeszowie. Studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyplom
w pracowni druku wklęsłego pod kierunkiem prof. Marka Olszyńskiego. Od 2009 pracownik Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w pracowni druku wklęsłego. Obecnie doktorant na krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

z cyklu "O nieustannej modlitwie" 54.5x36.5cm akwaforta

mgr Grzegorz Frydryk
Urodzony w 1976 roku w Rzeszowie. W latach 1997 – 2002 studia w Instytucie Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w 2002 roku w Pracowni Malarstwa prof. Ireny
Popiołek–Rodzińskiej oraz w Pracowni Grafiki prof. Andrzeja Pietscha. Od 2006 roku pracuje jako
asystent w Zakładzie Grafiki Warsztatowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje
się malarstwem, grafiką i rysunkiem.

"Balonik" 100x70cm druk płaski

mgr Janusz Jędrzejczyk
Urodził się w 1971 roku w Jaśle. W latach 2005-2009 studiował na Wydziale Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki Warsztatowej pod kierunkiem
prof. Marka Olszyńskiego i dr. Pawła Bińczyckiego. Obecnie doktorant Wydziału Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie. Prowadzi także
zajęcia z zakresu grafiki warsztatowej i projektowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ewelina Bachórz "Quasi" 27.5x15cm druk płaski

Aneta Bobkowska "Ośmiornica" 26x20cm druk płaski

Katarzyna Ditrejnowska "Conception of transfer" 20x15.5cm akwatinta

Iwona Gola "Święty Piotr" 70x50cm matryca naturalna

Izabela Jakubczyk "Torebka" 42x30cm akwatinta i druk płaski

Józef Kieraś "Bez tytułu" 35x45cm druk wklęsły

Magdalena Krzemień "Olimpia" 24x25cm druk wklęsły

Magdalena Łać 'W powietrzu i wodzie V" 70x100cm linoryt

Edyta Łoboda "Księżyc" 19x19cm druk płaski

Jacek Machowski "Bez Tytułu" 42x30cm akwatinta

Paweł Maroń "Włosy" 41x36cm druk płaski

Anna Misiak "Kompozycja II" 29x40cm druk płaski

Monika Moskal "Autoportret 5" 100x70cm linoryt

Maryla Popowicz-Bereś "Folwark zwierzęcy" 20x10cm druk płaski

Monika Rębiś "Czerwony" 12x10cm sucha igła

Łukasz Skaza "Stacja metra" 40x29cm druk płaski

Jacek Szczygieł "Tryptyk"
40x30cm druk płaski

Madgalena Ziomka "Bez tytułu" 62x50cm druk płaski
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