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Wystawa inaugurująca otwarcie i działalność nowej galerii sztuki
w Rzeszowie „r_z Galerii ZPAP” zdaje się być jej wystąpieniem
i odsłoną programową. Urzeczywistniły się zamierzenia i marzenia członków rzeszowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków,
by mieć miejsce spotkań artystycznych, branżowych, a i towarzyskich w centrum miasta. Te wieloletnie starania zostały docenione
i zrozumiane przez przedstawicieli władz miasta oraz radnych
Rzeszowa. Za ich wstawiennictwem i aprobatą powierzone zostało
nam miejsce, gdzie obok zaznaczania obecności profesjonalnego środowiska artystów sztuk wizualnych na forum publicznym
będziemy mieli możność zapraszać ową publiczność do dialogu
z artystami i konfrontować odbiór społeczny ich wypowiedzi
we współczesnym języku plastycznym.
Wystawa otwierająca podwoje tego miejsca jest swoistym pretekstem do zaprezentowania sylwetek autorów czegoś więcej
niż tylko owej prezentacji. Jest bowiem ukoronowaniem dzieła
ich pracy i osobistego zaangażowania, poświęconych finansów
a nade wszystko prywatnego czasu w budowanie przestrzeni przyjaznej artystom, koleżankom i kolegom związkowym ale również
otwartej na widza, przechodnia, każdego, kto aktywnie zechce
uczestniczyć w planowanych tu działaniach o charakterze odczytów, warsztatów interakcji artysta-odbiorca.
Każdy z artystów oprócz zawodowej czy artystycznej działalności, realizowania nadrzędnej potrzeby tworzenia, w różnym stopniu,
znajduje energię, by działać w zarządzie Okręgu Rzeszowskiego
ZPAP, by to, co ma do powiedzenia poprzez swoje dzieła, można
było zaprząc w kulturotwórcze wydarzenia – mówiąc prościej –
inicjować imprezy, wystawy, spotkania a wreszcie miejsca, by móc
to pokazać.
Sformułowanie „udało się to” – Piotrowi Worońcowi Juniorowi – prezesowi ZPAP ORz, Maciejowi Filipowi – wiceprezesowi
ds. ekonomicznych, Magdalenie Uchman – wiceprezes ds. arty-

stycznych, Markowi Adamowi Olszyńskiemu – członkowi Zarządu,
Rady Artystycznej i koordynatorowi ds. promocji okręgu, Justynie Błońskiej – skarbnikowi Okręgu, Piotrowi Rędziniakowi – sekretarzowi Zarządu, Barbarze Szal-Porczyńskiej – redaktor Biuletynu
ZPAP ORz „Sztuka i Życie” oraz ściśle współpracującym z Zarządem Kamili Bednarskiej, Tadeuszowi Błońskiemu, Antoniemu Nikiel
i Urszuli Chrobak – najmłodszej stażem koleżance związkowej –
nie jest adekwatne, gdyż niesie za sobą przesłanie pomyślnego
zrządzenia losu, bądź czynników niezależnych od sprawców. Stworzenie „r_z Galerii ZPAP”, to owoc (powtórzę się) ich pracy, a często osobistego zaangażowania, skradzionego bliskim i swojej pasji
tworzenia czasu.
Wracając do samej wystawy, sądzę, że wytycza ona główne
kierunki działania galerii. Prezentacji sztuki wysokiej, bez fałszywej skromności, na poziomie, który długo będzie określał
jej rangę i plasował na poczytnym miejscu najważniejszych
galerii w Rzeszowie, a może nawet i regionie. Galerii i jej beneficjentów – znakomitych rzeszowskich i podkarpackich artystów plastyków zrzeszonych w najważniejszym i najstarszym
związku twórczym, reprezentującym profesjonalne środowisko artystów sztuk wizualnych. I wreszcie dostępność serwowanej sztuki dla odbiorców, szerokiej publiczności, nie tylko
znawców i krytyków i… snobów. Dostępność tę nie będzie
gwarantować tylko jej położenie w centrum, przy głównym
deptaku w mieście. Mam nadzieję, że również w imieniu kolegów z Zarządu ZPAP, koleżanek i kolegów uczestniczących
w obecnej wystawie, wyrażę nasze życzenia, by „Galeria r_z”
była miejscem, które wychowa sobie wielu, wielu „snobów”,
dla których na mapie spacerów, czy to w dni wolne, święta ale
i na co dzień, nasza galeria będzie stałym punktem odwiedzin.
A porcja sztuki równie obowiązkowa, jak rożek lodów dla dzieci.
Piotr Rędziniak
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Kamila Bednarska

Urodzona w 1983 roku w Rzeszowie. Studiowała na Wydziale Sztuki UR; dyplom w 2009 roku w Pracowni Wklęsłodruku prof. Marka A. Olszyńskiego. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem, grafiką. Zorganizowała 7 wystaw indywidualnych, uczestniczyła w ok. 60 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

XI, 2015, technika mieszana, płótno, 120 x 80 cm
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Justyna Błońska

Urodzona w 1980 roku w Rzeszowie. Ukończyła Liceum Plastyczne im. P. Michałowskiego w Rzeszowie. Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dyplom w 2005 roku
w Pracowni Malarstwa prof. Jadwigi Szmyd-Sikory. Zajmuje się malarstwem i projektowaniem graficznym. Zorganizowała 6 wystaw indywidualnych, uczestniczyła
w wielu wystawach zbiorowych oraz plenerach malarskich w kraju i za granicą.

Spacer, 2015, akryl, papier, 100 x 100 cm
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Tadeusz Z. Błoński

Urodzony w 1947 roku w Przemyślu. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; dyplom w 1972 roku na Wydziale Form Przemysłowych
w pracowni prof. Zbigniewa Chudzikiewicza. Obecnie prowadzi pracownię designu na Uniwersytecie Rzeszowskim. Aktywnie działa w obszarach sztuki wizualnej,
designu, malarstwa, rzeźby, rysunku, fotografii, instalacji. Realizuje działania plastyczne o charakterze wolnym i użytkowym, płaskim i przestrzennym oraz multimedialnym. Zorganizował ponad 40 wystaw indywidualnych, brał udział w wielu wystawach zbiorowych oraz plenerach malarskich w kraju i za granicą.

Aleja Grabowa, 2015, akryl, 130 x 85 cm
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Urszula Chrobak

Urodzona 1979 roku w Jarosławiu. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom z wyróżnieniem w roku 2005 w Pracowni Malarstwa prof. Tadeusza Gustawa Wiktora. Udział w kilkudziesięciu wystawach krajowych i zagranicznych. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Obecnie
zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz fotografią.

XXXZD, 2014, olej na tekturze, 100 x 100 cm
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Maciej Filip

Urodzony w 1972 roku. Ukończył Liceum Plastyczne w Jarosławiu, następnie w 1998 roku konserwację i restaurację malarstwa na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tajniki warsztatu konserwatorskiego zgłębiał najpierw w pracowni ojca Stanisława, również konserwatora
dzieł sztuki, z którym od 1996 roku współtworzył firmę Filip F&F. Zakres działalności konserwatorskiej Macieja jest szeroki i obecnie obejmuje malarstwo sztalugowe, ścienne wraz z transferem malowideł na inne podłoże, konserwację drewna polichromowanego i złoconego, historycznych wątków ceglanych i kamiennych,
zabytkowych wypraw tynkowych, sztukaterii. Od 2011 roku wraz z żoną Anetą prowadzi własną firmę konserwatorską: Kompleksowa Konserwacja Zabytków
M. Filip, A. Filip s.c.

Kodeń, kościół pw. św. Anny. Renesansowe sztukaterie na sklepieniu po konserwacji, 2015
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Antoni Nikiel

Urodzony w 1959 roku w Gorlicach. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS
w Lublinie. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Mariana Stelmasika w 1986 roku. Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie Malarstwa Wydziału
Sztuki UR. Uprawia malarstwo i rysunek. Zrealizował 22 wystawy indywidualne, wziął udział w ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. W dorobku
posiada 15 nagród i wyróżnień za działalność artystyczną.

Pejzaż Romantyczny V, 2006, akryl, 100 x 90 cm
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Marek A. Olszyński

Urodzony w 1963 roku w Przeworsku. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki w 1989 roku
w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Batrucha, w Pracowni Rysunku prof. Włodzimierza Kotkowskiego oraz w Pracowni Litografii prof. Romana Żygulskiego.
Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Sztuki UR, gdzie prowadzi dyplomujące pracownie z zakresu grafiki warsztatowej (druku
płaskiego i litografii) oraz malarskich działań interdyscyplinarnych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką, tworzy też obiekty i instalacje artystyczne. Zorganizował kilkanaście wystaw indywidualnych i uczestniczył w ok. 177 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. W latach 2012–2014 pełnił funkcję prezesa
Okręgu Rzeszowskiego ZPAP.

Z serii: Znak, akryl na płótnie, 35 x 25 cm

010

Barbara Porczyńska

Urodzona w 1982 roku w Rzeszowie. W 2005 roku ukończyła filologię polską w PWSZ w Przemyślu, a także studiowała na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie w 2011 roku uzyskała dyplom z wyróżnianiem w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Białogłowicza. Zorganizowała 15 wystaw indywidualnych,
uczestniczyła w ok. 60 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz brała udział w plenerach międzynarodowych.

Woal bezcelowej świadomości, 2015, olej na płótnie, 70 x 50 cm
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Piotr Rędziniak

Urodzony w 1968 roku w Gorlicach. Absolwent PLSP w Rzeszowie. Studiował w PWSSP (obecna ASP) w Łodzi na Wydziale Form Przemysłowych. Dyplom
w 1995 roku w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Aleksandry Mańczak. Aneks w Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej prof. K. Nadratowskiej-Górskiej i malarstwa
prof. M. Wagnera. Zajmuje się malarstwem, tkanina artystyczną i szeroko rozumianą sztuką włókna i papieru. Zorganizował 23 wystawy indywidualne i brał udział
w ponad 100 wystawach zbiorowych. Uczestnik plenerów malarskich i wikliniarskich. Pracuje w BWA Rzeszów.

Tektonika 1, technika własna, karton, 80 x 60 cm
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Magdalena Uchman

Urodzona w 1981 roku w Przeworsku. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2006 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Wklęsłodruku prof. Krzysztofa Skórczewskiego. W roku 2010 ukończyła Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Grafiki w krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Od roku 2012 pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Projektowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zajmuje się grafiką. Zorganizowała 20 wystaw indywidualnych. Brała udział w ponad 100 wystawach zbiorowych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Rok 1920, 2015, akryl na płótnie, 120 x 180 cm

013

Piotr Woroniec junior

Urodzony 1981 roku w Rzeszowie. Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w roku 2005 w Pracowni Malarstwa prof. zw. dr hab.
Ireny Popiołek-Rodzińskiej. Obecnie wykładowca w Zakładzie Intermediów. Prowadzi Pracownie Fotografii oraz Działań Interdyscyplinarnych. Od 2014 jest fotoreporterem w redakcji Rzeszów News. Od grudnia 2014 pełni funkcje prezesa Związku Artystów Plastyków Okręgu Rzeszowskiego. Kurator dwóch edycji Projektu
Plac Sztuki w ramach Europejskiego Stadionu Kultury 2013–2014. Jest doktorantem katowickiej ASP.

Listy, 2015, akryl na płótnie, 90 x 130 cm
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