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	 „Między	naturą	a	abstrakcją”	jest	hasłem	zbiorowej	prezentacji	prac	twórców	zajmujących	się	dydakty-
ką	artystyczną	na	Uniwersytecie	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach,	skupionych	w	Zakładzie	Grafiki	Insty-
tutu	Sztuk	Pięknych.	Nie	wnikając	w	dokładniejsze	definiowanie	tytułowej	natury	i	abstrakcji,	przyjmijmy	
ich	dwojakie	rozumienie:	natury	stworzonej	i	tworzącej,	a	także	dwojakie	rozumienie	abstrakcji:	 jako	ro-
zumowane	odnajdywane	istotnych	i	charakterystycznych	form	w	naturze	i	jako	kreacyjną	czynność	uogól-
niającego	 strukturowania	 obrazu	 inspirowanego	w/w	 dwoistością	 natury.	 Przygotowana	 przez	 autorów	
wystawa	jest	wyborem	prac,	które	w	różny	sposób	problemy	te	artykułują	i	obrazują.	Dodatkowo	może-
my	je	również	dorozumieć	poprzez	autorskie	tekstowe	wypowiedzi	(w	katalogu)	przynoszące	artystyczne		
i	 filozoficzne	 przesłania.	 Zawierają	 one	wielorakie	 analizy	 i	 wskazują	 dążności	 do	 syntez	 każdorazowo	
przypisanych	do	własnych	ścieżek	poszukiwań.	Powstałe	obrazy	nie	są	jednak	prostym	przełożeniem	tego	
złożonego	procesu	widzenia	 i	 rozumienia,	 ale	wielce	 złożoną	 strukturą	powstałą	w	procesie	 czynności	
twórczych	w	znacznym	stopniu	niedookreślną	nie	tylko	z	powodu	indywidualizowanych	usymbolicznień,	
ale	też,	z	naturalnej	dla	form	artystycznych	częściowej	przypadkowości,	obrazowego	wypełniania	przestrze-
ni	bądź	płaszczyzn.	
	 Janusz BaRan	zafascynowany	materią,	jej	wizualnymi	walorami	ujawnianymi	światłem,	arbitralnie	za-
kreśla	swym	kadrem	jej	granice,	które	są	dla	niego	oczywiste,	a	które	mogą	być	dla	innych	wskazaniem,	
drogą,	sposobem	dotarcia	do	ukrytych	znaczeń	niekoniecznie	tożsamych	z	autorskimi.	Przestrzenią	dialogu	
jest	tu	konwencja	kulturowych	znaczeń	i	naturalnych	zauważeń	ze	szczególnym	podkreśleniem	roli	cienia,	
tym	samym	tego,	co	ukryte,	nieodsłonięte,	a	co	w	swej	realności	obrazowego	bycia	staje	się	nową	tożsamo-
ścią.	
	 Waldemar Kozub	w	swych	komputerowych,	graficzno-malarskich	przekształceniach	obrazuje	zoba-
czone.	Tym	samym	aktualizuje	postrzeżoną	przeszłość	natury,	„która jest źródłem”,	dopełniając	ją	i	zmienia-
jąc	o	swoje	widzenie	i	poczucie	artystycznej	właściwości,	ale	też	o	refleksję	o	niej.	Tworzeniem	dla	niego	
jest	w	znacznej	części	abstrahowanie	od	jednostkowej	przedmiotowości	na	rzecz	wrażenia,	doznania,	prze-
myślenia	i	ponownego	scalenia	natury	stworzonej	i	tworzącej	i	danie	temu	wyrazu	-	wyobrażenia.	
	 Henryk Królikowski	w	linorytach	swym	pojmowaniem	mimetyzmu	sprowadza	odtwarzanie	natury	
do	jej	dointerpretacji	 i	przetwarzania	i	abstrahowania,	przy	czym	jego	pojmowanie	natury	bliższe	jest	jej	
siłom	sprawczym,	aniżeli	ich	przedmiotowym	efektom.	Stąd	z	ciemności	wyłaniające	się	motywy	jego	prac	
emanują	osaczoną,	zgaszoną	aktywnością	nakierowaną	na	naszą	odbiorczą,	refleksyjną	człowieczą	realność	
ukształtowaną	przez	archetypy	obrazów	podstawowych.	W	tym	upatruję	jego	uogólnienie,	czyli	abstraho-
wanie	sensów.
	 Teresa Ślusarek	odsyła	nas	swymi	foto	–	graficznymi	obrazowaniami	do	nomadycznej	kondycji	ludz-
kiej	wpisanej	w	nieustająco	 zmienne	krajobrazy,	w	których	natura	 ustępuje	 swoistej,	 erozyjnej	 kulturze.	
Struktury	natury	są	dla	niej	sposobem	budowania	refleksji	o	niepokojącym,	groźnym	„pięknie”	znaczącym	
dzieje	gatunku	ludzkiego	nieczęsto	na	człowieczy	rozmiar	i	pożytek	przez	niego	samego	tworzonym.
	 Jan Walasek	w	swych	obrazach	kumuluje	kulturową	przeszłość	różnych	cywilizacji	z	kosmiczną	na-
dzieją	na	mityczną	wolność	nie	tylko	sztuce	przypisaną,	ale	dla	ogólnoludzkiej	szczęśliwości	obiecywaną.	
Dlatego	bliska	jest	mu	poetyka	kreacji,	a	nie	proza	codzienności	utytłana	w	trudzie	i	znoju.	Utopijna	wiara	
w	szczęśliwe	kultury	zakotwiczone	w	pierwotnych	potrzebach	dzięki	redukcji	potrzeb	i	pragnień	nie	daje	
wystarczającej	odpowiedzi	na	sens	życia	tu	i	teraz,	ale	jest	dla	autora	inspiracją	do	artystycznych	imaginacji	
budującej	możliwe,	chociaż	niekonieczne,	sensy	bycia	tu	i	teraz.
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	 „Between	nature	and	abstraction”	is	the	slogan	of 	a	joint	presentation	of 	works	by	authors	who	te-
ach	artistic	didactics	at	the	Jan	Kochanowski	University	of 	Humanities	and	Sciences	in	Kielce,	precisely	
speaking	in	the	Institute	of 	Fine	Arts.	Without	considering	exact	definition	of 	the	title	nature	and	abstrac-
tion,	let’s	accept	their	twofold	meaning:	created	nature	and	nature	which	creates;	abstraction	which	means	
rational	finding	of 	crucial	and	characteristic	forms	 in	nature	and	creative	activity	 inspired	by	duality	of 	
nature	mentioned	above.	The	exhibition	is	a	selection	of 	works	which	show	and	express	these	problems	in	
various	ways.	Additionally,	we	may	find	their	deeper	meaning	by	the	authors’	texts	(in	the	catalogue)	that	
consist	of 	artistic	and	philosophical	messages.	They	contain	multiple	analysis	and	present	aspirations	for	
synthesis	connected	with	their	own	search.	However,	created	paintings	do	not	follow	this	complex	process	
of 	understanding	and	seeing;	they	are	highly	complicated	structure	made	in	the	process	of 	creation,	which	
can	hardly	be	described	not	only	because	of 	individual	symbolism	but	also	because	of 	natural	for	artistic	
forms	partial	incidence	and	figurative	fulfillment	of 	space	or	surface.
	 Janusz BaRan	 is	 fascinated	with	 the	matter	and	 its	visual	qualities	 revealed	by	 light.	He	arbitrarily	
marks	its	borders,	which	are	obvious	for	him,	but	for	others	they	might	be	a	direction,	a	way	for	discovering	
hidden	meanings	unnecessarily	the	same	as	the	author’s.	The	space	of 	a	dialogue	is	here	a	convention	of 	
cultural	meanings	and	natural	observations	with	special	emphasis	put	on	the	role	of 	shadow,	on	something	
which	is	hidden,	covered,	and	which	in	the	reality	of 	the	painting	becomes	a	new	identity.	
	 Waldemar Kozub	in	his	computer,	graphic-painting	transformations	presents	what	he	has	seen.	At	the	
same	time	he	actualizes	noticed	past	of 	nature	„which is the source”,	completing	it	and	changing	according	to	
what	he	sees	and	his	artistic	sensitivity.	In	the	act	of 	creation	he	pays	attention	not	to	an	isolated	material	
object	but	to	an	impression,	expression,	consideration	and	reconsolidation	of 	created	nature	and	nature	
which	creates	and	to	give	it	appropriate	expression	-	an	imagination.
	 Henryk Królikowski	 in	 his	 linocuts	 reduces	 copying	 nature	 to	 its	 interpretations	 and	 processing,	
at	the	same	time,	his	understanding	of 	nature	is	closer	to	its	causative	powers	than	to	their	effects.	Thus	
motifs	of 	his	works	emerging	from	darkness	emanate	subdued	activity,	which	is	focused	on	our	reflective	
human	reality	shaped	by	archetypes	of 	basic	images.	This	endeavor	results	in	generalization	and	disregard	
of 	sense.	
	 Teresa Ślusarek	in	her	photo-graphic	images	presents	nomadic	human	condition	put	into	constantly	
changing	landscapes,	where	nature	gives	in	to	erosive	culture.	Natura’s	structures	are	for	her	a	way	of 	bu-
ilding	reflection	about	dangerous	“beauty”	marking	history	of 	human	beings	rarely	suitable	for	people	or	
useful	for	them.	
	 Jan Walasek	in	his	paintings	accumulates	cultural	past	of 	various	civilizations	with	enormous	hope	for	
mythical	freedom	not	only	characteristic	for	the	art	but	also	promised	for	happiness	of 	all	people.	That	is	
why	he	feels	more	involved	in	the	poetry	of 	creation	than	in	everyday	prose	smeared	in	hardships	and	toil.	
Utopian	belief 	in	happy	cultures	anchored	in	primitive	needs	thanks	to	reduction	of 	needs	and	desires	does	
not	give	the	sufficient	answer	to	the	sense	of 	life	here	and	now.	But	it	is	for	the	author	an	inspiration	for	
artistic	visions,	which	give	possible,	but	not	necessary,	meanings	of 	being	here	and	now.
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Janusz	BaRan
	
Urodzony	w	1958	roku	w	Sandomierzu.	Studia	na	Wydziale	Artystycznym	Uniwersytetu	Śląskiego	w	Ka-	
towicach	 Filia	 w	 Cieszynie.	 Dyplom	 z	 grafiki	 artystycznej	 w	 pracowni	 prof.	 E.	 Delekty		
w	1983	 roku.	W	2006	 roku	doktorat	na	Wydziale	Artystycznym	Uniwersytetu	Śląskiego	w	Katowicach		
Filia	 w	 Cieszynie.	 Od	 2000	 roku	 nauczyciel	 akademicki,	 obecnie	 adiunkt	 w	 Instytucie	 Sztuk	 Pięknych	
Uniwersytetu	Humanistyczno-Przyrodniczego	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach,	gdzie	prowadzi	pracownię	
grafiki	warsztatowej.	Zajmuje	się	rysunkiem,	grafiką,	fotografią	i	instalacjami	przestrzennymi.	Brał	udział	
w	 wielu	 wystawach	 zbiorowych	 m.in.:	 Galeria	 Niedosłowna,	 Cieszyn,	 (1981).	 Pałac	 Małachowskich,	
Nałęczów,	 (1987).	 Galeria	 Sztuki	 Współczesnej	 BWA	 Bielsko	 Biała,	 (1989).	 Zamek	 Kazimierzowski,	
Sandomierz,	(1991,	1999).	Festival	Francophonic-Artist	Polonais	-	Francja	Lyon,	Annce,	(1989).	Kunstler	
aus	 Sandomierz	 in	 Emmendingen,	 Kommunale	 Galerie,	 (1993).	 Galeria	 Uniwersytecka,	 Cieszyn	 1995.	
Artyści	 Polski	 południowo-wschodniej,	 BWA	 Rzeszów,	 BWA	 Tarnów,	 (2000).	 Jesienny	 Salon	 Sztuki	
„Homo	Quadratus	Ostroviensis”,	Galeria	BWA	w	Ostrowcu	Świętokrzyskim,	(2008,	2010).	6	International	
Triennal	of 	Graphic	Art,	Bitola,	Macedonia,	(2009).

Najbardziej	przyciąga	moją	uwagę	to,	co	obraz	ukrywa,	co	pozostaje	w	nim	pominięte,	to	co	nie	daje	się	
podporządkować	społecznie	i	kulturowo	akceptowanym	konwencjom.	Materiałem	tych	prac,	poszukiwań	
pozostaje	gra	konwencji	z	językiem	zastanej	sztuki.	W	swoich	działaniach	jestem	zdecydowany	do	pokazania	
tego	 co	wewnętrzne,	 do	ujawnienia	 informacji	 niedostępnych,	 skrywanych,	 jako	 równie	 istotnych	 co	 te	
dostępne	z	zewnątrz.

Idea	 poszukiwania	 utajonych	 sensów	 poprzez	 ujawnianie	 ich	 odwrotnej	 strony	 jako	 element	 magii		
i	 tajemnicy.	 Powstające	 w	 procesie	 działania	 grafiki,	 fotografiki,	 obiekty,	 instalacje	 stały	 się	 dla	 mnie		
z	biegiem	czasu	„udosłownieniem”,	rodzajem	negatywowego	odcisku	określonej	matrycy	werbalnej.

Drugim	problemem,	który	jest	istotny	w	cyklu	moich	prac,	jest	problem	materii	pojawiającej	się	pomiędzy	
światłem,	a	cieniem.	Materia,	która	zależna	od	czasu	często	jest	tylko	śladem,	odciskiem,	pozostałością	po...
zmienna,	podległa	przemianą	poprzez	światło	i	cień.

(…)	ukazać	to	co	nieuchwytne,	wyrazić	to	czego	wyrazić	nie	można.

Janusz BaRan
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Janusz	BaRan,	PAMIĘĆ	ŚCIANY	I,	technika	cyfrowa	(70x100cm)
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Born	in	1958	in	Sandomierz.	Graduated	in	the	Institute	of 	Art	in	Cieszyn,	a	branch	of 	the	University	of 	
Silesia	in	Katowice.	A	diploma	in	graphic	arts	at	professor	E.	Delekta’s	studio	in	1983.	The	doctor’s	degree	
in	2006	at	the	Faculty	of 	Art	at	the	University	of 	Silesia	in	Katowice,	a	branch	in	Cieszyn.	Since	2000	a	
university	teacher,	at	present	a	tutor	in	the	Institute	of 	Fine	Arts	at	the	Jan	Kochanowski	University	of 	Hu-
manities	and	Sciences	in	Kielce,	where	he	has	been	running	graphic	arts	studio.	He	is	engaged	in	drawing,	
graphic	arts,	photography	and	space	installations.	Took	part	in	numerous	collective	exhibitions,	including	
Niedosłowna	Gallery,	Cieszyn,	(1981).	Małachowski	Palace,	Nałęczów,	(1987).	Gallery	of 	Contemporary	
Art	BWA	Bielsko	Biała,	(1989).	Kazimierzowski	Castle,	Sandomierz,	(1991,	1999).	Festival	Francophonic-
Artist	Polonais	 -	France	Lyon,	Annce,	 (1989).	Kunstler	aus	Sandomierz	 in	Emmendingen,	Kommunale	
Galerie,	(1993).	University	Gallery,	Cieszyn	1995.	Artists	from	South-East	Poland,	BWA	Rzeszów,	BWA	
Tarnów,	(2000).	Autumn	Art	Salon	„Homo	Quadratus	Ostroviensis”,	BWA	Gallery	in	Ostrowiec	Święto-
krzyski,	(2008,	2010).	6	International	Triennal	of 	Graphic	Art,	Bitola,	Macedonia,	(2009).

I	am	the	most	interested	in	the	things	that	are	hidden	in	the	picture,	that	are	omitted,	which	cannot	con-
form	to	socially	and	culturally	approved	conventions.	A	subject	of 	these	works	remains	a	play	of 	conven-
tion	with	language	of 	the	art.	In	my	actions	I	am	decided	to	show	inner	matters,	to	reveal	 inaccessible,	
hidden	information	as	of 	the	same	importance	as	those	which	are	available	from	the	outside.	

I	understand	the	idea	of 	searching	for	secret	sense	and	revealing	its	opposite	side	as	an	element	of 	magic	
and	mystery.	My	graphics,	objects,	installations	over	the	years	have	become	for	me	“word-for-word”,	a	kind	
of 	a	negative	stamp	of 	a	specific	verbal	matrix.	

Another	problem	which	 is	 important	 in	my	works	 is	 a	problem	of 	matter	emerging	between	 light	 and	
shadow.	Matter,	which	is	dependent	to	time,	is	often	only	a	mark,	an	imprint,	remains	that	might	be	trans-
formed	due	to	light	and	shadow.

(…)	to	show	what	is	imperceptible,	express	what	is	impossible	to	express
	

Janusz BaRan

Janusz BaRan
Sandomierz

e-mail:	janusz.baran@vp.pl
	



Janusz	BaRan,	PAMIĘĆ	ŚCIANY	II,	technika	cyfrowa	(70x100cm)
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Waldemar	Kozub
Urodzony	 w	 1956	 r.	 w	 Kielcach.	 Studia	 na	 Wydziale	 Sztuk	 Pięknych	 Uniwersytetu	 Mikołaja	 Koper-
nika	 w	 Toruniu.	 Dyplom	 z	 malarstwa	 w	 pracowni	 prof.	 Stanisława	 Borysowskiego	 w	 1984	 roku.	
Doktorat	 w	 1996	 roku	 na	 Wydziale	 Sztuk	 Pięknych	 UMK	 w	 Toruniu.	 Od	 1986	 roku	 pracuje	 jako	
nauczyciel	 akademicki.	 Obecnie	 adiunkt	 w	 Instytucie	 Sztuk	 Pięknych	 Uniwersytetu	 Humanistyczno-
Przyrodniczego	 Jana	 Kochanowskiego	 w	 Kielcach	 gdzie	 prowadzi	 pracownię	 grafiki	 warsztatowej	
oraz	 zajęcia	 z	 rysunku.	 Tworzy	 w	 dziedzinie	 grafiki,	malarstwa,	 rysunku	 i	 fotografii.	 Autor	 36	wystaw	
indywidualnych.	 Brał	 udział	 w	 ponad	 170	 wystawach	 zbiorowych	 m.in.:	 Galeria	 W&K	 -	 Wittstock	
(Niemcy),	Polnische Kunstler,	 (1994).	 Galeria	 BWA	w	Gorzowie	Wielkopolskim,	Biennale Sztuki Sakralnej 
„Sacrum”,	 (1994,	 1996,	 1998,	 2000,	 2002,	 2004).	Galeria	 BWA	w	Ostrowcu	 Świętokrzyskim,	 (I,	 III,	 V,	
VII,	 VIII,	 IX).	 Jesienny Salon Sztuki „Homo Quadratus Ostroviensis”(1996,	 1998,	 2000,	 2004,	 2006,	 2008).	
Galeria	 Sztuki	 „Wozownia”	w	Toruniu,	5 Biennale Małych Form Malarskich	 -	Toruń	 2003.	 Świętokrzyska	
Galeria	 Sztuki	 Współczesnej	 „Zachęta”	 w	 Kielcach,	 „Znaki Czasu” - Kolekcja Narodowego Programu 
Kultury,	 (2006).	Płocka	Galeria	Sztuki,	II Biennale Miniatury Cyfrowej	 -	Płock	2009.	Miejska	Galeria	Sztuki	
w	Częstochowie,	Międzynarodowy Salon Sztuki -”Martwa natura w fotografii”	 -	Częstochowa	2009.	Muzeum	
Lubelskie,	 I Międzynarodowe Biennale Wschodni Salon Sztuki	 -	 Lublin	 2009.	 Muzeum	 Miasta	 Gdyni,	
V Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej EKO BALT -	Gdynia	2009.	
Uczestnik	także	organizator	wielu	plenerów	plastycznych	i	fotograficznych.

„Artysta nie odtwarza tego co widzi ale czyni widocznym.”
		Paul	Klee

Według	 Arystotelesa;	 natura	 (w	 podstawowym	 sensie)	 nie	 jest	 stanem	 pierwotnym,	 ale	 stanem	 za-
ktualizowanym,	stanem	końcowym	-	doskonałym.	Celowość	natury	potwierdzała	się	w	fakcie	jej	cykliczności	
zmian	w	mikro	 i	makrokosmosie,	 którą	dostrzegali	 i	 podziwiali	 starożytni	Grecy.	 Jednak	 ta	 cykliczność	
zmian	 nie	 dokonuje	 się	 zawsze	 idealnie,	 czasem	pewne	 aktualizacje	 nie	 następują	 z	 różnych	 powodów.	
Wówczas	przydatna	jest	sztuka.	Właśnie	sztuka	zdolna	jest	do	aktualizacji	natury,	może	uzupełniać	braki,	
których	 natura	 sama	 nie	może	 czasem	wypełnić.	 Naśladowanie	 natury	 przez	 sztukę	 rozumiane	 jest	 w	
kontekście	takim,	że	tak	jak	proces	naturalny	składa	się	z	szeregu	następujących	po	sobie	stadiów:	(najpierw	
są	pąki,	potem	kwiaty,	następnie	owoce	i	nasiona)	tak	i	sztuka	powinna	podążać	do	celu	przez	poszczególne	
czynności	(mimesis).	Sztuka	uzupełniając	braki	natury,	naśladuje	ją	pod	względem	jej	sposobu	działania.	
Mimesis	jest	więc	naśladowaniem	twórczym	natury.	Sztuka	jest	naśladowaniem	twórczym,	bo	metafora	jako	
jej	narzędzie	nie	wyczerpie	tego	co	naśladujemy.	(mimesis	sztuki)	
Podstawowym	 motywem,	 niezmiennym	 od	 początku	 mojej	 twórczej	 działalności,	 na	 którym	 osnute	
są	 tematy	 obrazów	 jest	 natura,	 służąca	 jako	 źródło	 powstałych	 kreacji	 rysunkowych,	 graficznych		
i	malarskich,	odległych	jednak	od	werystycznego	obiektywizmu	i	inwentaryzacji.	Moja	twórczość	wywodzi	
się	 z	 refleksji	 o	 otaczającej	 naturze,	 jej	 bogactwie	 form,	 barw,	 świateł,	 harmonii,	 na	 której	 nieustająco	
nadbudowuję	 abstrakcję.	 Tworzenie	 obrazów	 jest	 dla	 mnie	 ciągłym	 dążeniem	 do	 unaoczniania	 emocji	
ale	jest	również	refleksją	płynącą	z	intuicyjnego	badania	ogromu	natury,	którego	również	jestem	cząstką.	
Staram	się	dotrzeć	samej	 istoty	natury,	do	elementarnych,	skupionych	w	niej	 jakości,	z	których	dopiero	
później	 wyłoniło	 się	 wielkie	 bogactwo	 znaczeń	 rzeczywistego	 świata.	 Moja	 twórczość	 jest	 artystyczną	
wersją	 ludzkiego	poznawania.	Wychodząc	od	przedstawiania	 konkretnych	wyglądów,	przechodziłem	do	
uogólnień.	Kolejnym	stopniom	abstrakcji	odpowiadają	jednak	zawsze	jakieś	naoczne	formy.	Wciąga	mnie	
stan	 chwiejności,	 balansowania	 pomiędzy	 artykulacją	 abstrakcyjną	 a	 realistyczną	 formą,	 pomiędzy	 skalą	
mikro	 i	makro.	Taka	 jest	moja	 idea	 tworzenia	 i	 twórczego	 poznawania	 natury.	Czy	 to	 poznawanie	 jest	
właściwe?...	W	języku	starożytnych	Greków,	pojęcie	idei - eidos,	ma	swoje	źródło	w	pojęciu	widzenie - chorae 
eido,	natomiast	współczesne	greckie	słowo	idéa	tłumaczy	się	wprost	jako	wyobrażenie.

Waldemar Kozub
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Born	 in	 1956	 in	Kielce.	Graduated	 at	 the	Faculty	of 	Fine	Arts	 at	 the	Nicolaus	Copernicus	University.		
A	diploma	in	painting	at	professor	Stanisław	Borysowski’s	studio	in	1984.	.	The	doctor’s	degree	in	1996	at	
the	Faculty	of 	Fine	Arts	at	the	Nicolaus	Copernicus	University	in	Toruń.	Since	1986	he	has	been	working	
as	a	university	teacher.	At	present	he	works	as	a	tutor	in	the	Institute	of 	Fine	Arts	at	the	Jan	Kochanowski	
University	of 	Humanities	and	Sciences	 in	Kielce;	where	he	has	been	running	a	graphic	arts	studio	and	
drawing	 laboratories.	He	mainly	 practices	 graphic	 arts,	 painting,	 drawing	 and	photography.	The	 author	
of 	36	individual	exhibitions.	Took	part	In	more	than	170	collective	exhibitions,	including:	W&K	Gallery	
-	Wittstock,	Germany	-	Polnische Kunstler,	(1994).	BWA	Galery	in	Gorzów	Wielkopolski,	Sacred Art Biennial 
„Sacrum”,	(1994,	1996,	1998,	2000,	2002,	2004).	BWA	Gallery	in	Ostrowiec	Świętokrzyski,	(I,	III,	V,	VII,	
VIII,	IX).	Autumn Art Salon „Homo Quadratus Ostroviensis”(1996,	1998,	2000,	2004,	2006,	2008).	„Wozownia”	
Art	Gallery	in	Toruń,	5 Small Painting Forms Biennial	-	Toruń	2003.	Świętokrzyska	Gallery	of 	Contemporary	
Art	„Zachęta”	in	Kielce	„Signs of  Time”	–	Collection of  National Programme of  Culture ,	(2006).	Art	Gallery	in	
Płock,	II Digital Miniature Biennial	-	Płock	2009.	The	City	Art	Gallery	in	Częstochowa,	International Art Salon 
-”Still life in photography -	Częstochowa	2009.	Lublin	Museum,	I Eastern Art Salon - International Biennial -	Lu-
blin	2009.	the	Museum	of 	the	City	of 	Gdynia,	V International Painting and Unique Textile Biennial EKO BALT 
-	Gdynia	2009.	He	is	a	participant	and	organizer	of 	many	artistic	and	photographic	events.	

	„An artist does not reflect what he sees but makes it visible.”
		Paul	Klee

According	to	Aristotle;	nature	(in	the	basic	meaning)	is	not	an	original	state	but	a	state	brought	up-to-date,	
a	final,	ideal	state.	Purposefulness	of 	nature	is	assured	by	the	fact	of 	its	periodicity	in	micro	and	macro-
cosm,	which	was	noticed	and	admired	by	ancient	Greeks.	This	periodicity	of 	changes	is	not	always	regular,	
sometimes	some	actualizations	do	not	appear	due	to	various	reasons.	The	art	appears	to	be	very	useful	
in	these	situations.	It	 is	art	which	can	bring	nature	up-to-date;	 it	may	fulfill	deficiencies	that	sometimes	
cannot	be	overcome	by	nature	itself.	Reflecting	nature	with	art	is	understood	the	same	as	natural	process	
which	consists	of 	phases	that	take	place	one	after	another	(firstly	buds,	flowers,	then	fruit	and	seeds).	The	
same	pattern	should	be	followed	by	art	which	should	head	for	 its	destination	through	specific	activities	
(mimesis).	When	art	fulfills	deficiencies	of 	nature,	it	copies	natural	ways	of 	actions.	Therefore	mimesis	is	a	
creative	imitation	of 	nature.	The	art	is	a	creative	imitation	because	a	metaphor,	which	is	its	tool,	will	never	
exhaust	the	matter.	(art	mimesis)	
A	basic	motif,	unchanged	since	 the	beginning	of 	my	artistic	activity,	 is	nature.	 It	 serves	as	a	source	of 	
drawing,	print	and	painting	creations,	however,	is	far-away	from	objectiveness	and	cataloguing.	My	works	
are	derived	from	reflection	of 	nature	that	surrounds	us,	 its	richness	of 	forms,	colors	and	lights;	I	build	
my	abstractions	on	this	basis.	Creating	paintings	is	for	me	a	constant	striving	for	presenting	emotions	but	
is	also	a	reflection	coming	from	the	intuitive	perception	of 	nature,	which	I	am	also	a	part	of.	I	am	trying	
to	reach	to	the	essence	of 	nature,	to	the	elementary	qualities	that	are	concentrated	inside;	qualities	from	
which	richness	of 	meanings	of 	the	real	world	emerged.	My	works	is	an	artistic	version	of 	human	percep-
tion.	Coming	from	presenting	specific	appearances	I	was	coming	to	generalizations.	The	next	stages	of 	
abstraction	are	always	reflected	by	visual	forms.	I	am	deeply	involved	by	the	state	of 	instability,	balancing	
between	abstract	articulation	and	realistic	form,	between	micro	and	macro	scale.	It	is	my	idea	of 	creating	
and	creative	cognition	of 	nature.	Is	this	cognition	right…?	
In	the	Ancien	Greeks’	language	a	concept	of 	idea - eidos,	has	its	origin	in	a	word	seeing - chorae eido,	whereas,	
modern	Greek	word	idéa	is	translated	as	imagination.

Waldemar Kozub

Waldemar  Kozub
Kielce

e-mail:	artkowal@vp.pl
www.waldemar-kozub.art.pl
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Henryk	Królikowski
	
Urodzony	w	1973	roku	w	Darłowie.	Studia	w	Instytucie	Liturgicznym	Wydziału	Teologicznego	Papieskiej	
Akademii	Teologicznej	w	Krakowie	oraz	w	Instytucie	Sztuki	Wyższej	Szkoły	Pedagogicznej	w	Krakowie.	
Dyplom	z	wyróżnieniem	w	pracowni	druku	wypukłego	prof.	Jerzego	Jędrysiaka	i	pracowni	druku	wklęsłego	
prof.	 Andrzeja	 Bębenka	 w	 1999	 roku.	 Doktorat	 na	Wydziale	 Artystycznym	 Uniwersytetu	Marii	 Curie	
-Skłodowskiej	w	Lublinie	w	2008	roku.	Od	2000	roku	nauczyciel	akademicki	w	Instytucie	Sztuk	Pięknych		
Uniwersytetu	Humanistyczno-Przyrodniczego	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach,	obecnie	na	stanowisku	
adiunkta.	Zajmuje	się	grafiką,	rysunkiem,	fotografią	i	filmem	animowanym.	
Uczestnik	 licznych	 wystaw	 pokonkursowych	 m.in.:	 4	 th,	 5	 th	 Egyptian	 Print	 Triennale,	 Kair,	 Egipt,	
(2003,	2006).	11,	12,	13,	14,	15th	International	Print	Biennial,	Varna,	Bułgaria,	(2001,	2003,	2005,	2007,	
2009).	Grand	Prix	Młodej	Grafiki	Polskiej,	Kraków,	(2003,	2006).	4	Festival	de	Gravura	de	Évora	Bienal	
Internacional,	Portugalia,	(2004).	2	nd	International	Experimental	Engraving	Biennial,	Timisoara,	Rumunia,	
(2005).	 Inter	 -	Grabado	 2005,	 1	 st	 International	 Small	 Size	 Engraving	 Salon,	Minas,	 Urugwaj,	 (2006).		
15	Guanlan	 Intrnational	 Print	Biennial,	Guanlan	 -	Chiny,	 (2007).	 I	 International	 Printmaking	Biennial,	
Istambuł,	 Turcja,	 (2008).	 The	 13	 th	 International	 Biennial	 Print	 Exhibition,	 Taipei,	 Chiny,	 (2008).	
IV	International	Graphic	Art	Biennial,	Split,	Chorwacja,	 (2009).	 I	Międzynarodowe	Biennale	Wschodni	
Salon	Sztuki,	Lublin,	(2009).	2nd	Penang	International	Print	Exhibition,	Malezja,	(2010).	
Ważniejsze	nagrody:	-	Druga	nagroda	w	dziedzinie	grafiki	komputerowej	-	IV	th	Novosibirsk	International	
Biennial	of 	Graphic	Art,	Novosibirsk,	Rosja,	(2005).	-	Pierwsza	nagroda	-	IX	Quadriennale	Drzeworytu		
i	 Linorytu	Polskiego,	Olsztyn,	 (2007).	 -	Trzecia	 nagroda	 -	 Imprint,	 I	Międzynarodowe	Triennale	 Sztuk	
Graficznych,	Warszawa,	(2008).	

Naturalna	abstrakcja,	abstrakcyjna	natura.

Między	naturą	a	abstrakcją	nie	ma	dla	mnie	zasadniczych	różnic.	We	wszystkich	sztukach	widzialnych	twórca	
naśladuje	rzeczywistość	otaczającą	go	i	w	jakiś	sposób,	większy	lub	mniejszy	ją	przetwarza.	Świat	natury	
przetworzony	przez	 twórcę	 staje	 się	w	każdym	prawie	przypadku	w	 jakimś	 stopniu	abstrakcyjny,	nawet	
wtedy	gdy	próbuje	go	naśladować.	Natura	jest	dla	mnie	najważniejszym	źródłem	przeżycia	estetycznego	jak	
i	głównym	źródłem	inspiracji	twórczych,	jest	impulsem	do	pracy	nad	obrazem.
Odwołanie	się	do	natury,	pierwotnej	siły	kierującej	przyrodą	i	do	przyrody	jako	obrazu	świata,	który	wciąż	
podziwiamy	jest	dla	mnie	jako	grafika	naturalne.	Odtwarzanie	natury	w	moich	pracach	polega	na	obserwacji	
pewnych	fragmentów	natury-przyrody,	zakomponowaniu	ich	i	wycięciu	na	linoleum	-	matrycy.	Ostateczny	
wygląd	grafiki	odbiega	od	realnego	fragmentu	rzeczywistości.	Jak	daleko	to	przetworzenie	wnika	w	obraz	
zależy	od	obrazu	jaki	mnie	zainteresował,	stanu	emocjonalnego,	mojej	dojrzałości	jako	człowieka	i	Bóg	wie	
czego	jeszcze.
Dlatego	 nie	 dzielę	mojej	 twórczości	 na	 tą	 odwzorowującą	 naturę	 i	 tą	 abstrakcyjną.	Człowiek	w	moich	
linorytach	jest	częścią	przyrody,	formą	biologiczną	pochodzenia	organicznego	tak	jak	drzewo,	kwiat	czy	
łąka.	Wszytko	 to	 są	dla	mnie	 formy,	 które	 łączę	 i	 komponuję	na	nowo,	 a	nawet	 sklejam	 tworząc	 świat	
czasami	bardziej	a	czasami	mniej	abstrakcyjny.	Grafiki,	które	są	bliższe	abstrakcji	są	z	tego	samego	świata	
przyrody.	Duży	wpływ	na	wygląd	ostateczny	grafik	ma	też	technika	linorytu	oraz	sposób	prowadzenia	dłut.	
Poza	tym	ważnym	elementem	odbioru	 jest	widz,	dla	którego	to	co	dla	mnie	 jest	abstrakcyjne	dla	niego	
może	być	realne	i	odwrotnie.

Henryk Królikowski
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Born	in	1973	in	Darłowo.	Graduated	in	the	Institute	of 	Lithurgy	at	the	Faculty	of 	Theology	at	the	Pon-
tifical	University	of 	Jhon	Paul	II	in	Cracow	and	In	the	Institute	of 	Art	at	the	Higher	School	of 	Pedagogy	
in	Cracow.	Graduated	with	honours	 at	professor	 Jerzy	 Jędrysiak’s	 convex	print	 studio	and	at	professor	
Andrzej	Bębenek’s	concave	print	studio	in	1999.	The	doctor’s	degree	at	the	Faculty	of 	Art	at	Maria	Curie	
-Skłodowska	University	in	Lublin	in	2008.	Since	2000	a	university	teacher	in	the	Institute	of 	Fine	Arts	at	
the	Jan	Kochanowski	University	of 	Humanities	and	Sciences	in	Kielce,	at	present	he	works	as	a	tutor.	He	
has	been	running	graphic	arts	studio.
He	is	engaged	in	graphic	arts,	drawing,	photography	and	cartoon.	

Took	part	in	numerous	after-competition	exhibitions,	including:	4th,	5th	Egyptian	Print	Triennial,	Cairo,	
Egypt,	(2003,	2006).	11,	12,	13,	14,	15th	International	Print	Biennial,	Varna,	Bulgaria,	(2001,	2003,	2005,	
2007,	2009).	Grand	Prix	Young	Polish	Graphics,	Cracow,	 (2003,	2006).	4	Festival	de	Gravura	de	Évora	
Bienal	Internacional,	Portugal,	(2004).	2nd	International	Experimental	Engraving	Biennial,	Timisoara,	Ro-
mania,	(2005).	Inter	-	Grabado	2005,	1st	International	Small	Size	Engraving	Salon,	Minas,	Uruguay,	(2006).	
15	Guanlan	 Intrnational	Print	Biennial,	Guanlan	 -	China,	 (2007).	 I	 International	Printmaking	Biennial,	
Istanbul,	Turkey,	(2008).	The	13th	International	Biennial	Print	Exhibition,	Taipei,	China,	(2008).	IV	Inter-
national	Graphic	Art	Biennial,	Split,	Croatia,	(2009).	I	Eastern	Art	Salon	-	International	Biennial,	Lublin,	
(2009).	2nd	Penang	International	Print	Exhibition,	Malaysia,	(2010).	
The	most	important	awards:	-	second	prize	in	computer	graphics	-	IVth	Novosibirsk	International	Biennial	
of 	Graphic	Art,	Novosibirsk,	Russia,	(2005).	–	first	prize	-	IX	Polish	Engraving	and	Linocut	Quadriennial,	
Olsztyn,	(2007).	–	Third	prize	-	Imprint,	I	International	Graphic	Arts	Triennial,	Warsaw,	(2008).	

Natural	abstraction,	abstract	nature.

According	to	me	there	are	no	distinctive	differences	between	nature	and	abstraction.	In	all	visual	arts	an	
author	copies	reality	he	is	surrounded	by	and	in	some	way,	in	a	bigger	or	smaller	scale,	transforms	it.	The	
world	of 	nature	transformed	by	the	author	becomes	in	almost	each	case	abstract,	even	if 	it	tries	to	imitate	
it.	Nature	is	for	me	the	most	important	source	of 	aesthetic	experience	and	a	main	source	of 	creative	inspi-
ration,	is	an	impulse	for	work	on	the	painting.
Referring	to	nature,	to	primitive	power	controlling	wildlife	and	to	nature	as	a	world	which	we	still	admire	
is	for	me,	as	a	graphic	artist,	natural.	Reconstruction	of 	nature	in	my	works	is	based	on	observation	some	
fragments	of 	nature,	arranging	them	and	cutting	out	of 	linoleum-	a	stencil.	A	final	look	of 	graphics	is	far	
away	from	reality.	How	far	this	transformation	penetrates	the	image	depends	on	the	picture	that	attracted	
my	attention,	my	emotional	state,	my	maturity	as	a	person	and	God	knows	what	else.	
That	is	why	I	do	not	divide	my	works	into	these	that	reconstruct	nature	and	into	these	that	are	abstract.		
A	human	being	in	my	works	is	a	part	of 	nature,	is	a	biological	form	like	a	tree,	a	flower	or	a	meadow.	All	of 	
these	are	forms	that	I	combine	and	arrange	with	each	other	to	create	a	world	that	is	more	or	less	abstract.	
Graphics,	which	are	closer	to	abstraction,	are	from	the	same	world	of 	nature.	Factors	that	have	a	huge	
influence	on	the	final	look	of 	graphics	are	linocut	technique	and	a	way	of 	conducting	chisels.	Apart	from	
that,	a	significant	element	of 	reception	is	a	viewer,	for	whom	forms	that	are	abstract	for	me	might	be	real	
and	opposite.

Henryk Królikowski

Henryk Królikowski
Kraków

e-mail:	grafik@ujk.edu.pl
www.printmaking.pl
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Teresa	Anna	Ślusarek
	
Urodzona	 w	 Kielcach	 w	 1957	 roku	 gdzie	 nadal	 mieszka	 i	 pracuje.	 Studia	 w	 Instytucie	 Wychowania	
Artystycznego	Wyższej	Szkoły	Pedagogicznej	w	Częstochowie.	Dyplom	z	grafiki	w	pracowni	prof.	Ryszarda	
Osadczego	w	1983	roku.	Doktorat	w	2003	roku	na	Wydziale	Artystycznym	Uniwersytetu	Śląskiego	w	Ka-	
towicach	 Filia	 w	 Cieszynie.	 Prowadzi	 pracownię	 grafiki	 warsztatowej	 w	 Instytucie	 Sztuk	 Pięknych	
Uniwersytetu	Humanistyczno-Przyrodniczego	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach.	
Autorka	sześciu	wystaw	indywidualnych.	Brała	udział	w	licznych	wystawach	zbiorowych	i	konkursowych	
w	kraju	 i	za	granicą	m.in.:	International	Triennial	of 	Graphic	Art.	Bitola,	Macedonia	(2003,	2009),	4	th	
Festival	de	Gravura	de	Evora	Biennial	 Internacional,	Portugalia	 (2004),	XIII	Międzynarodowe	Biennale	
Grafiki	Varna	 (2005),	 International	 Triennial	 of 	Graphic	Art.	 Cairo,	Egipt	 (2003,	 2006),	Quadriennale	
Drzeworytu	 i	 Linorytu	 Polskiego	 (2003,	 2007),	 X	 Międzynarodowy	 Jesienny	 Salon	 Sztuki	 „Homo	
Quadratus	Ostroviensis”(2010).
Laureatka	4	nagród	m	in.	otrzymała	nagrodę	równorzędną	na	XI	Międzynarodowym	Konkursie	Graficznym	
im	 Józefa	Gielniaka	w	 Jeleniej	Górze	w	 2003	 roku,	 drugą	 nagrodę	 na	 13	Biennale	 Fotografii	Górskiej		
w	Jeleniej	Górze	w	2004	roku.
Tworzy	w	dziedzinie	grafiki,	fotografii,	rysunku.	

Artyści	wędrujący...
	
Poszukiwania	 form	 wyrażania	 przestrzeni,	 artystów	 tworzących	 na	 płaszczyźnie,	 prowadzą	 do	
abstrahowania	 natury	 i	 tworzenia	 swoistych	 ideogramów.	 Zastosowane	 proste	 środki:	 punkt,	 linia,	
kolor,	 powodują	 że	 związek	 z	 rzeczywistością	 staje	 się	mało	 uchwytny.	Wyizolowane	 fragmenty	 natury	
poddawane	 są	 przekształceniom	 według	 zasad	 określonych	 przez	 twórcę.	 Cząstka	 natury	 zamknięta		
w	plastycznym	znaku,	 pozbawiona	 rysu	 rzeczywistości	 przyjmuje	 rolę	wizualnej	metafory.	Te	 formalne	
eksperymenty	konstruowania	przestrzeni	na	płaszczyźnie,	dla	wielu	artystów	okazały	się	niewystarczające	
do	podjęcia	dialogu	ze	zjawiskiem	czasoprzestrzeni	 i	porządkiem	wszechświata.	Ziemia,	skała,	struktura	
realnego	 krajobrazu	w	 realizacjach	 in	 situ	 (łac.	w	miejscu),	 artystów	 związanych	 z	 land	 artem	 stała	 się	
przekształcanym	 tworzywem,	 czasami	 bardzo	 brutalnie	 (dynamit,	 spychacze).	 W	 bezpośrednim	
związku	z	wybranym	miejscem,	często	odosobnionym	 i	 trudno	dostępnym	(Sahara,	Himalaje)	powstają	
monumentalne	 realizacje	 odwołujące	 się	 do	 pierwotnych	 znaków	 geometrycznych,	 charakterystycznych	
figur	 :	koła,	spirali,	 labiryntu.	Bezpośrednie	działanie	w	naturze	wydaje	się	być	symboliczną	podróżą	ku	
doskonałości,	wtajemniczeniem,	kontaktem	z	archaicznymi	kulturami,	z	Sacrum.	Artysta	będąc	w	realnej	
przestrzeni	 tworzy	obiekty	 -	znaki,	obiekty	 -	symbole	stające	się	 realną	cząstką	 tej	przestrzeni,	wizualną	
formą	komunikacji	w	naturze	 i	 z	naturą.	 Ślady	naszej	bytności	na	 ścianach	Groty	Chauveta	w	Vallon	 -	
Pont	 d`Arc	 we	 Francji	 to	 naturalna,	 wizualna	 i	 zarazem	 artystyczna	 forma	 aktywności	 towarzysząca	
ludzkiej	 egzystencji	 sprzed	 ponad	 30	 tysięcy	 lat.	 Żyjąc	 w	 naturze	 człowiek	 nieustannie	 ją	 naśladuje		
i	przekształca.	Granica	między	naturą	a	sztuką	może	stać	się	mało	uchwytna.	Mikro	i	makrokosmos	w	swojej	
niezwykłej	różnorodności,	pojmowany	w	kategoriach	transcendentnych	 lub	badawczych	bywa	głównym	
powodem	powstania	artystycznego	obiektu,	miejscem	akcji,	filozoficznym	przesłaniem.	Krajobraz	górski,	
jego	nieograniczona	przestrzeń	i	bogactwo,	trwanie,	nieustająca	erozja	form	geologicznych,	jest	dla	mnie	
punktem	odniesienia	do	rozważań	zarówno	w	sferze	struktur	graficznych,	koloru	jak	i	kondycji	psychicznej	
człowieka.	Moje	 kompozycje	 graficzne	 to	 głównie	barwne	 linoryty,	w	których	 stosuję	 różne	 koncepcje	
druku,	montażu	matryc	według	autorskiego	kodu.

Teresa Anna Ślusarek
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Teresa	Anna	Ślusarek,	ALTERNACJA	I,	technika	mixte	(68x71cm)
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Born	in	Kielce	in	1957,	where	she	still	lives	and	works.	Graduated	in	the	Institute	of 	Art	Education	at	the	
Higher	School	of 	Pedagogy	 in	Częstochowa.	A	diploma	in	graphic	arts	at	professor	Ryszard	Osadczy’s	
studio	in	1983.	The	doctor’s	degree	in	2003	at	the	Faculty	of 	Art	at	the	University	of 	Silesia	in	Katowice,		
a	branch	in	Cieszyn.	Has	been	running	graphic	arts	studio	in	the	Institute	of 	Fine	Arts	at	the	Jan	Kocha-
nowski	University	of 	Humanities	and	Sciences	in	Kielce,	The	author	of 	six	individual	exhibitions.	Took	
part	 in	numerous	 collective	 and	 competitive	 exhibitions	 in	Poland	 and	 abroad,	 including:	 International	
Triennial	of 	Graphic	Art.	Bitola,	Macedonia	(2003,2009),	4th	Festival	de	Gravura	de	Evora	Biennial	In-
ternacional,	Portugal	(2004),	XIII	International	Graphic	Arts	Biennial	Varna	(2005),	International	Trien-
nial	of 	Graphic	Art.	Cairo,	Egypt	(2003,	2006),	Polish	Engraving	and	Linocut	Quadriennial	(2003,	2007),		
X	Autumn	International	Art	Salon	„Homo	Quadratus	Ostroviensis”(2010).
Laureate	of 	4	awards,	among	others	was	awarded	with	equivalent	prize	on	XI	Józef 	Gielniak	International	
Graphic	Art	Competition	in	Jelenia	Góra	in	2003,	second	prize	on	13th	Biennial	of 	Mountain	Photography	
in	2004.
Creates	in	the	fields	of 	graphic	art,	photography,	drawing.	

Wandering	artists...
	
Searching	of 	new	forms	of 	expressing	space	and	artists	leads	to	disregarding	of 	nature	and	creating	specific	
ideograms.	Usage	of 	simple	means:	a	point,	line,	color	makes	the	connection	with	reality	hardly	perceptible.	
Isolated	fragments	of 	nature	are	subjected	to	transformations	according	to	rules	defined	by	the	author.	
A	small	part	of 	nature	closed	in	artistic	sign,	devoid	of 	any	feature	of 	reality,	takes	the	role	of 	a	visual	
metaphor.	These	formal	experiments	in	creating	space	on	the	ground	for	many	artists	appeared	to	be	in-
sufficient	to	start	a	dialogue	with	space-time	phenomena	and	space	order.	
The	ground,	the	rock,	the	structure	of 	real	landscape	in	the	projects	in	situ	(Latin:	in	the	original	place)	
made	by	artists	who	are	connected	with	land	art	has	became	transformable	material,	sometimes	with	usage	
of 	very	violent	means	(dynamite,	bulldozers).	In	direct	connection	with	the	chosen	place,	often	isolated	and	
hardly	approachable	(the	Sahara,	the	Himalayas)	massive	realizations	are	created.	They	refer	to	the	primitive	
geometric	signs,	characteristic	figures:	a	circle,	a	spiral,	a	maze.	Direct	working	in	nature	seems	to	be	a	sym-
bolic	journey	towards	perfection,	an	initiation,	a	contact	with	archaic	cultures,	with	Sacrum.	An	artist,	being	
in	a	real	space,	creates	objects–signs,	objects-symbols	becoming	a	real	part	of 	this	space,	a	visual	form	of 	
communication	within	nature	and	with	nature.
Signs	of 	people’s	existence	shown	on	the	walls	of 	the	Chauvet-Pont-d’Arc	Cave	in	France	are	natural,	visu-
al	and	at	the	same	time	artistic	form	of 	activity	accompanying	human	life	30,000	years	ago.	Living	in	nature	
a	human	being	constantly	imitates	and	transform	it.	A	border	between	nature	and	art	might	be	hardly	reco-
gnizable.	Micro	and	macrocosm	in	its	unusual	diversity,	understood	in	transcendent	or	research	categories	
is	sometimes	a	main	reason	of 	creating	a	work	of 	art,	is	a	place	of 	action,	a	philosophical	message.	
A	mountain	landscape,	its	unlimited	space	and	richness,	endurance,	unceasing	erosion	of 	geological	form,	
is	for	me	a	point	of 	reference	for	reflection	both	in	the	area	of 	graphic	structures,	color,	and	psychological	
condition	of 	a	man.	My	graphic	compositions	are	mainly	colorful	linocuts	in	which	I	use	different	prints	
and	installment	of 	stencils	according	to	my	artistic	code.

Teresa Anna Ślusarek

Teresa Anna Ślusarek
Kielce

e-mail:	annatas@wp.pl
	

18



Teresa	Anna	Ślusarek,	ALTERNACJA	II,	technika	mixte	(70x100cm)

19



Jan	Walasek
Urodził	się	w	1953	roku	w	Kielcach.	W	latach	1974-1980	studiował	na	Wydziale	Grafiki	Akademii	Sztuk	
Pięknych	w	Krakowie.	Dyplom	 uzyskał	w	 pracowni	miedziorytu	 prof.	Mieczysława	Wejmana	 i	 w	 pra-
cowni	malarstwa	prof.	 Jana	Świderskiego.	Doktorat	1992	roku,	habilitacja	2000	roku	w	Akademii	Sztuk	
Pięknych	w	Warszawie.	Od	ponad	dwudziestu	lat	pracuje	jako	nauczyciel	akademicki.	Od	roku	2000	jest	
profesorem	nadzwyczajnym	w	 Instytucie	 Sztuk	Pięknych	Uniwersytetu	Humanistyczno-Przyrodniczego	
Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach	gdzie	prowadzi	pracownię	malarstwa.	Uprawia	twórczość	w	dziedzinie	
malarstwa,	 rysunku	 i	 grafiki.	 Jest	 autorem	 licznych	 wystaw	 indywidualnych.	 Aktywnie	 uczestniczył		
w	 wielu	 wystaw	 zbiorowych	 m.in.:	 Club	 of 	 Young	 Artists	 Budapest,	 International Exhibition ”Art of  
Today”,	 (1987).	 Göteborg	 Szwecja,	 Kongres	Ochrony Środowiska ”Miljo”,	 (1989).	 Miejska	 Galeria	 Sztuki	
w	Częstochowie,	Surrealiści Polscy,	 (1996).	Muzeum	Narodowe	w	Kielcach,	Współczesne malarstwo polskie,	
(1998).	Muzeum	Okręgowe	w	 Sandomierzu,	 25 lat BWA w Sandomierzu,	 (2002).	 Świętokrzyska	Galeria	
Sztuki	 Współczesnej	 „Zachęta”	 w	 Kielcach,	 „Znaki Czasu”	 - Kolekcja Narodowego Programu Kultury,	
(2006).	 Sztuka	 Jana	 Walaska	 jest	 odbiciem	 jego	 szerokich	 zainteresowań:	 z	 jednej	 strony	 współ-	
czesną	fizyką,	astronomią	i	kosmologią,	a	z	drugiej	-	muzyką,	filozofią,	historią	kultury	i	wymarłych	cywili-	
zacji,	a	w	szczególności	światem	fascynującej	filozofii	i	starożytnych	religii	Azji.	W	latach	2004	2007	odbył	
kilka	wypraw	do	południowych	Indii.	Przebywał	w	aszramach	Puttaparthi,	Kadajkanall,	Tiruvannamalai,	
Auroville,	 Shantivanam	 i	 Amritapuri	 oraz	 w	mieście	 astrologów	Vathisvarankoil.	Wrażenia	 z	 kolejnych	
wędrówek	po	świecie	odbiły	się	w	tematyce	i	kolorycie	powstałych	pod	ich	wpływem	obrazów	i	wierszy.

Nowa galeria

Malowałem	w	nowej	galerii
w	której	nie	było	ścian
nowe	obrazy

W	pierwszej	sali	malowałem
duży	obraz	i	stawiałem
białe	punkty
na	fioletowych	mgławicach

W	oddali	stały	już	namalowane
ogromne	czarne	słupy,
które	oblepiłem	błękitem,
a	jeszcze	tak	niedawno
widziałem	je	z	oddali
w	Gwiazdozbiorze	Orła

W	drugiej	sali	z	tyłu
namalowałem	drogę

prowadząca	z	gromady
Virgo	do	Drogi	Mlecznej
Obraz	ten	przypominał	mi	obrazy
z	dolin	Wielkiego	Atraktora

W	trzeciej	sali	namalowałem	
olbrzymie	plateau
zbudowane	z	zakrzywionych
nocnych	ścian,	które	otaczały
obszary	pustki

W	czwartej	sali	namalowałem	
zawieszone	bąble,
które	znajdowały	się	
pośród	gromad	supernowych
i	tworzyły	strukturę	świecącą
podobną	do	struktury	gąbki.

(tomik	wierszy:	Jan Walasek „T Tauri -”
 Kielce	2003.)
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Jan	Walasek,	ECHO,	technika	mieszana	(65x62cm)
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Born	 in	1953	 in	Kielce.	 In	 the	years	1974-1980	studied	 in	 the	Faculty	of 	Graphic	Arts	 in	 Jan	Matejko	
Academy	of 	Fine	Arts	in	Cracow.	A	diploma	in	prof.	Mieczysław	Wejman’s	engraving	studio	and	prof.	Jan	
Świderski’s	painting	studio.	The	doctor’s	degree	in	1992	roku,	postdoctoral	degree	in	2000	in	the	Academy	
of 	Fine	Arts	in	Warsaw.	For	over	20	years	has	been	working	as	a	university	teacher.	Since	2000	has	been	
an	associate	professor	in	the	Institute	of 	Fine	Arts	at	the	Jan	Kochanowski	University	of 	Humanities	and	
Sciences	in	Kielce,	has	been	running	a	painting	studio.	He	is	focused	on	painting,	drawing,	graphic	art.	He	
is	the	author	of 	numerous	individual	exhibitions.	Actively	has	taken	part	 in	many	collective	exhibitions,	
including:	Club	of 	Young	Artists	Budapest,	International Exhibition”Art of  Today”,	(1987).	Göteborg	Sweden,	
Conference on the Protection of  the Environment Kongres ”Miljo”,	(1989).	The	City	Art	Gallery	in	Częstochowa,	
Polish Surrealists,	(1996).	The	National	Museum	in	Kielce,	Contemporary Polish Painting	(1998).	District	Mu-
seum	in	Sandomierz,	25 years of  BWA in Sandomierz,	(2002).	Świętokrzyska	Gallery	of 	Contemporary	Art	
„Zachęta”	in	Kielce,	„Signs of  Time” – Collection of  National Programme of  Culture,	(2006).	Jan	Walasek’s	works	
reflect	his	wide	interests:	modern	physics,	astronomy	and	cosmology	on	one	side,	and	music,	philosophy,	
history	of 	culture	and	extinct	civilizations	on	the	other.	He	is	especially	fascinated	with	philosophy	and	
ancient	religions	from	Asia.	In	the	years	2004-2007	he	went	on	several	expeditions	to	South	India.	He	spent	
some	time	in	ashrams	Puttaparthi,	Kadajkanall,	Tiruvannamalai,	Auroville,	Shantivanam	and	Amritapuri	
and	in	the	city	of 	astrologists	Vathisvarankoil.	Experiences	from	each	journey	can	be	found	in	subjects	and	
colors	of 	his	paintings	as	well	as	his	poems.

Jan Walasek
Kielce

e-mail:	gerion11@wp.pl
	

New gallery

I	was	painting	in	the	gallery	
without	walls
new	paintings

In	the	first	room	I	was	painting	
An	enormous	painting	and	I	was	
putting	
white	points	
on	violet	galaxies

In	the	distance	there	were	already	
painted
enormous	black	pales
that	I	covered	with	blue,
and	not	long	time	ago	
I	saw	them	in	the	distance	
in	the	Aquila	Constellation

In	the	second	room	at	the	back
I	painted	a	path	
leading	from	the	Virgo	Constellation
to	the	Milky	Way
The	painting	reminded	me	paintings
from	the	valleys	of 	the	Great	Attractor	

In	the	third	room	I	painted	
enormous	plateau
built	with	bent	
night	walls	which	were	surrounding	
areas	of 	emptiness

In	the	forth	room	I	painted	
suspended	bubbles
that	were
among	groups	of 	supernovas
and	created	a	lighting	structure
similar	to	the	structure	of 	a	sponge.

(a	volume	of 	poetry: Jan Walasek „T Tauri -” , 
Kielce	2003)
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Jan	Walasek,	KONIEC	SADU,	collages	(32x40cm)
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