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Plener malarski Zaborek 2014
Coroczne pokazy i wystawy plenerowe w Zaborku,
zaskakujące obfitością i różnorodnością prac, uświadamiają nam , że Plener to nie tylko impreza stricte
towarzyska, lecz także wytężona praca. Praca tym
trudniejsza, że pozbawiona komfortu własnej
pracowni, w której na ogół tworzy się w samotności,
a przestrzeń wypełniona jest ciszą lub
dźwiękami ulubionej muzyki. Plener,
to w pewnym sensie powrót do czasów studenckich, bycia
i malowania wraz z innymi we
wspólnej pracowni.
Dlatego też, niemal zaraz po przyjeździe, artyści zaczynają poszukiwania
odpowiedniego miejsca do pracy.
Pensjonatowe pokoje, choć stylowe
i przytulne, ze skosami i małymi
okienkami, nie bardzo się do tej funkcji nadają. Zaborek dysponuje jednak
dużą przestrzenią, w której wśród
malowniczego krajobrazu rozmieszczone są zabytkowe drewniane budynki, uzupełnione przez obiekty małej architektury. Do
niedawna, rolę głównej pracowni pełnił zaborkowy
kościółek, zapewniający, na swoich dwóch poziomach
i w zakrystii, dość miejsca dla kilku nawet osób.

W tym roku, zachwyciła artystów przeszklona weranda dobudowana do Bielonego Dworku, jasna i otwarta. To tam ulokowali się Ania z Pawłem, Roch i Darek,
zainstalowali swoje komputery, rozstawili stoły
i sztalugi. Agnieszkę zachwyciła kuźnia, ale stała się
ona tylko miejscem pierwszych inspiracji, w rezultacie wraz Olą, Waldkiem i Andrzejem,
zaanektowali dolną salę plebanii.
Towarzyszyli im często, siedzący
w kąciku przy laptopie, Gocha z Krisem.
Te dwie pracownie, najbardziej towarzyskie i gwarne, przygarniały chętnie
innych gości, racząc ich szklaneczką
piwa, kieliszkiem wina i tą niepowtarzalną chwilą bliskości i ciepła.
Niektórzy jednak szukali odosobnienia;
Alicja i Maciek, tradycyjnie razem,
malowali na tarasie w leśniczówce,
Iwonka zajęła altanę, Krzysztof zaściankową jadalnię, a Leszek narobił zamieszania w składziku na krzesła. Boguś
malował w swoim pokoju, Marian, jak
zwykle, w tajemnicy, Agata okupowała leżak, Leszek
błądził wśród pól, a nad Bugiem, od świtu
aż po zmierzch, stał przy sztalugach Staszek.

Potem, nadchodził wspólny wieczór, wypełniony
opowieściami o twórczości i życiu. Te tzw. „wieczory
autorskie” , to nowa jakość plenerowych spotkań, pozwalająca poznać i docenić różnorodność warsztatów,
postaw i osobowości.
A teraz po ponownym zimowym spotkaniu, po balu
i wystawie oczekiwać będziemy kolejnych
plenerowych niespodzianek.
Małgorzata Nikolska

Bogusław Józef Jagiełło

Leszek Misiak

Ur. 20 marca 1960 r. w Gorzowie
Wielkopolskim. Studia- Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk
Plastycznych w Poznaniu na
wydziale Malarstwa Grafiki
i Rzeźby w latach 1979-1984.
Dyplom- z grafiki warsztatowej
w pracowni technik metalowych
prof. Tadeusza Jackowskiego
(1984). Dwukrotny stypendysta Ministerstwa
Kultury i Sztuki.

Urodzony w 1943 roku w Brzezinach. Studia w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie na Wydziale
Malarstwa pod kierunkiem prof.
Wacława Taranczewskiego – dyplom z wyróżnieniem w 1968 r.
Pracę pedagogiczną rozpoczął
w 1969 roku. Tytuł profesora uzyskał w 1992 roku. Uprawia malarstwo, rysunek
i grafikę. Brał udział w ponad 130 wystawach
zbiorowych w kraju i zagranicą. Zorganizował
ponad 30 wystaw indywidualnych. Uzyskał
kilkanaście nagród i wyróżnień w konkursach
malarstwa, rysunku i grafiki. Odznaczony
Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Prace w zbiorach:
BWA Gorzów Wielkopol ski
Państ wowej Galer ii Sz tuki w Łodzi
Musee du Petit Format cul-des-sorts (Couvin) Belgia
Galer ie Gamlebyen- Fredr ik stad Nor weg ia
oraz w zbiorach pr y watnych w USA , Kanadzie
Niemc zech, Belg ii, Francji, Sz wecji i Pol sce.

„KORE”, 50X50 cm, akryl, 2014r.

„Niebo i ziemia” 70 x 50 cm, tempera jajowa, olej, 2014 r.

Marian Danielewicz
Wspó łc zesny malarz krajobrazu. Ukońc z ył malarst wo na Wydziale Sz tuk Pięknych
w Toruniu. Dyplom w 1970r.

Iwona Wyszatycka
Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wykładowca Akademii Polsko-Japońskiej Technik Komputerowych w Warszawie.
Członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Uprawia pastel, akwarelę i batik.

„Z cyklu, Notatki z pejzażu”, olej, płótno, 25x32cm,Zaborek 2014

”Pejzaż I”, akwarela, papier, 50cm x 70cm, 2014r.

Stanisław Baj

Gocha Stankiewicz

„Mgła”, 2014. olej, płótno, wym. 24cm x 33cm, 2014r.

Urodzony w 1953 w Dołhobrodach na Podlasiu. Studia w latach 1972-1978
na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem profesorów
Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga. Jest profesorem na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Autor ponad 80 wystaw indywidualnych
w kraju i za granicą, uczestnik ponad 100 wystaw zbiorowych. Prace artysty
znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz w prywatnych kolekcjach
krajowych i zagranicznych.

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych
w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa
Przemysłowego. Uprawia malarstwo, scenopisarstwo i architekturę wnętrz. Współpraca ze
studiami filmowymi: GS Animation, TV Studio
Filmów Animowanych w Poznaniu, Animapol
i Esy-Floresy.Organizatorka i uczestniczka
plenerów malarskich. Uczestniczka licznych
wystaw artystycznych w Polsce i zagranicą.
Laureatka konkursów architektonicznych. Stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska.
Urodzona na Mazurach, mieszka i pracuje w Gdańsku.

www.gochastankiewicz.jasky.pl
„Ogród w czerwieni” 80x80cm, olej na płótnie, 2014r.

Krzysztof Kris Różański

Lech Jampolski

„Zaborkowy nr 6”, olej na płótnie, 50 x 50 cm

Studiował Grafikę na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku. Grafik, scenograf, projektant postaci i dekoracji, autor komiksów,
scenarzysta komiksowy i filmowy. Współpraca ze studiami filmowymi: GS Animation,
Metro Films, Banana Split, TV Studio Filmów Animowanych w Poznaniu, Animapol
i Esy-Floresy.

krisrozanski.blogspot.com
„Czarne Licho” dekoracja do filmu animowanego
z serii „Bajki i baśnie polskie”.

Urodził się w 1955 roku. Studiował
w Instytucie Sztuki im. Wasilija
Surikowa w Moskwie oraz na
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Współorganizator Arsenału’88 oraz 150 wystaw
w kraju i za granicą. Uprawia grafikę,
malarstwo ścienne, rzeźbę i struktury
wizualne.

Krzysztof Pasztuła

Agnieszka Gewartowska

Urodzony w 1953 roku w Dobrzanach koło Stargardu Szczecińskiego. Studia na Wydziale
Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom w 1978 roku
z plakatu w pracowni prof. Tadeusza Grabowskiego i z grafiki w pracowni prof.
Stanisława Gawrona. Od 1980 roku zajmuje się pracą pedagogiczną, początkowo
w ASP w Katowicach, a od 2001 r. na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie. Autor
wielu wystaw indywidualnych. Zajmuje się
malarstwem, grafiką
i rysunkiem.
w w w.pasztula.com
Dyplom uzyskała na Gdańskiej A SP na Wydziale Malarstwa i Grafiki w 2001 roku. Zajmuje się malarstwem,
grafiką artystyczną - litografią, rysunkiem, ilustracją, kolażem, grafiką projektową, a także instalacjami
typu site specyfic. Swoje prace prezentowała między innymi w : Rosji, Litwie, Kanadzie, Niemczech,
Szwecji, Chinach i Koreii, Japonii. Autorka 10 wystaw indywidualnych. Obecnie jest doktorantką
na Akademii Sztuk Pieknych w Gdańsku, gdzie również pełni funkcję asystentki prof. Mieczysława ‚Mieta’
Olszewskiego w V Pracowni Dyplomującej Malarstwa na wydziale Malarstwa oraz prowadzi samodzielnie
pracownię plakatu na Wydziale Grafiki dla studentów I stopnia studiów niestacjonarnych.
Mieszka i pracuje w Gdańsku.
„Powroty- Biała Podlaska 3”, akryl na płótnie, 2014r.

„Ogród rozkoszy”, mix media, 100 x 70cm

Andrzej Fogtt
Urodził się 9 października 1950r.
w Poznaniu. 1969-1974 studia
Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk
Plastycznych w Poznaniu.
Dyplom w pracowni prof.Zdzisława
Kępinskiego i prof. Magdaleny
Abakanowicz. W 1984 reprezentował Polskę na 41 Biennale Sztuki
w Wenecji. W 1984r otrzymuje
Grand Prix XII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. W 1986r indywidualna wystawa w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”. W 2009 r.
otrzymuje medal Gloria Artis za zasługi dla kultury
polskiej. Obrazy w licznych zbiorach muzealnych
w Polsce i za granicą.

Ewa Pełka
Dyplom na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prof. zw. - prowadzi pracownię malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka 38 wystaw indywidualnych i uczestniczka w ponad 100 zbiorowych w kraju i zagranicą. Laureatka nagród w konkursach malarskich, m.in. zdobywczyni
Grand Prix XVII. Festiwalu Polskiego
Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 1996 r. oraz Finalistka
Lexmark European Art Prize w Londynie
(2003). Maluje głównie wielkoformatowe obrazy poświęcone „Żywiołom“, w której to
koncepcji człowiek stanowi piąty żywioł. Organizuje
akcje malarskie, polegające na sypaniu „świeckich“
mandali opartych na motywach z „Kamasutry“.

pelka.us

www.fogtt.com.pl

VIII-MMX/XII, 40x40cm, akryl/len, 2010-2014

Wojtek Wierzbicki
Dyplom na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Malarz, grafik komputerowy, performer.
Adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
W dorobku: 13 wystaw indywidualnych i ponad 70 zbiorowych.

Roch Urbaniak
Roch Urbaniak, urodzony w Krakowie w 1986 roku. W 2011 ukończył z wyróżnieniem
Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, a jego praca dyplomowa prezentowana w Pałacu
Sztuki została odznaczona medalem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. W swojej
sztuce inspiruje się baśniami, mitologią, folklorem oraz podróżami. W 2014 roku, za swój
komiks „Papiernik” zdobył Grand Prix na międzynarodowym festiwalu komiksu w Łodzi.
rochurbaniak.pl

Nagradzany m.in. na VII. Festiwalu
Sztuk Pięknych w Warszawie (1979)
i XV. Grand Prix of Monaco Competition (1982).
Członek International Japan Artist
Society.
Autor cyklu akcji malarskich „Ars
non consumata“ kontestujących
komercjalizację sztuki.

„N“, z cyklu „Transgresje“, 40x40 cm, technika własna,
obiekt obracany wokół własnej osi, 2014

„Zbieracze”, 80 x 100 cm, akryl na płótnie, 2013 r.

Darek Pala
Urodzony w 1967 r. w Częstochowie. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Dyplom w 1992 roku na Wydziale Grafiki – w pracowni litografii prof. Romana
Żygulskiego. W latach 1998 – 2010 przebywał w Miami ( Floryda, USA). Obecnie
mieszka i tworzy w Warszawie. Twórczość w zakresie malarstwa sztalugowego
i obiektów przestrzennych.
darekpala.com

Aleksandra Prusinowska
Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom w 2010 roku na Wydziale Malarstwa
w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego oraz prof. Czesława Tumielewicza oraz licencjat
z grafiki (2012 r.). Obecnie zatrudniona w macierzystej uczelni na stanowisku asystentki
w pracowni linorytu prof. Janusza Akermana. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Miasta Gdyni oraz fundacji „Porozumienie bez barier” Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Laureatka II nagrody w X edycji
konkursu „Artystyczna podróż Hestii”.
Mieszka i tworzy na
terenie Trójmiasta.
www.aleksandraprusinowska.com

KUŹNIA W ZABORKU- AGA 90X90 cm, 2014r.

„Imieniny”, linoryt, 41 x 59cm, 2013 r

Anna Wypych
Anna Wypych-Klimkowska (rocznik 1986)
zajmuje się realistycznym malarstwem
figuratywnym. W 2011 ukończyła A SP
w Gdańsku. Wypych ma na swoim koncie osiem stypendiów państwowych oraz
główną nagrodę w konkursie „Artystyczna
podróż Hestii 2010”. W 2011 doceniono ją
nagrodą „Pomorska Nadzieja artystyczna”
a w 2014 roku dostała się na prestiżową
wystawę pokonkursową „BP Portrait
Award” w National Portrait Gallery, która
potem wędrowała po muzeach w UK.
Dzieło artystki można oglądać w kolekcji
stałej Muzeo Europeo d’Arte Moderno
w Barcelonie. Artystka prezentowała swoje
prace w galeriach i muzeach w Polsce,
Turcji, Belgii, Niemczech, Włoszech oraz
USA . Mieszka i pracuje w Gdyni.
www.annawypych.pl

Paweł Klimkowski

„Bez tytułu” olej na desce, 30/40cm, 2014r.

Grafik, projektant, ilustrator oraz nuczyciel. Absolwent wydziału grafiki
gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Mieszka i pracuje w Gdyni.
Osiągnięcia:
Pierwsze miejsce w konkursie na plakat:
„Chrońmy Lasy – nasze wspólne dziedzictwo”
Pierwsze miejsce w konkursie na plakat: „Myśl rowerowo!”
Trzecie miejsce w konkursie na plakat: „Szacunek na drodze”
Udział w wystwie po konkursowej:
„Fryderyku wróć do Warszawy”
Udział w wystwie po konkursowej:
„FETA XIV” oraz „FETA XVI”
pklimkowski.pracowniamig.pl

Alicja Słaboń-Urbaniak
Urodziła się w Krakowie. Obecnie mieszka i pracuje w podkrakowskiej wsi Modlnica.
W 1988 ukończyła Krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Za pracę dyplomową otrzymała wyróżnienie i medal. Od chwili ukończenia studiów stale zajmuje się pracą
artystyczną. Od swej pierwszej wystawy w 1990 roku artystka pokazywała swe
obrazy na wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju i za granicą. Stale
współpracuje z galeriami w Danii, Niemczech Szkocji, Japonii i oczywiście w Polsce.
Jej prace znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych USA , Japonii,
Niemczech, Francji i Skandynawii, Konsulacie RP. w Berlinie oraz wszędzie tam gdzie
mieszkają liczni zwolennicy
malarstwa artystki.

Maciej Urbaniak
Urodził się w Krakowie. Obecnie mieszka i pracuje w podkrakowskiej wsi Modlnica. Jest
absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W twórczości Macieja Urbaniaka
głównym tematem są akty, pejzaże i martwe natury. Obrazy te poprzez swoją niespotykaną fakturę przypominają gobeliny. Martwe natury i pejzaże uzupełniają te nierealne
światy, gdzie muszle, kwiaty i zwyczajne przedmioty nabierają nowych znaczeń.
Obrazy Macieja Urbaniaka znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i muzealnych
w kraju i za granicą.

urbaniak.krakow.pl

urbaniak.krakow.pl

„Koniki na łące”, 81x92cm

„Toskański ogród”, 65x81cm

Agata Stomma - Skibińska
Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i w Warszawie. Dyplom z malarstwa
w 1981 roku w pracowni prof. Jana Tarasina. W latach 1996 - 2006 pracowała jako
wykładowca w Europejskiej
Akademii Sztuk Antoniego Fałata
w Warszawie. Od lat współpracuje
z galerią Katarzyny Napiórkowskiej. Uprawia rysunek
i malarstwo sztalugowe.

www.stomma.pl

„ ich dwoje”, olej na płótnie, 100 cm x90 cm

Waldemar Marszałek
Ur. 16. 02. 1960 r. w Dobrzycy na Środkowym Pomorzu. Studia: Państwowa Wyższa Szkoła
Sztuk Plastycznych(obecnie Akademia Sztuk Pięknych)w Gdańsku na kierunku grafiki
użytkowej. Dyplom uzyskał w 1985 r. Od razu po studiach rozpoczął pracę pedagogiczną
na uczelni, najpierw jako asystent, obecnie profesor. W okresie studiów i przez wiele lat
po ich ukończeniu uprawiał
litografię i zajmował się
projektowaniem graficznym.
Od 1994 r. uprawia przede
wszystkim malarstwo i rysunek. Od roku 2004
rozpoczął prace nad cyklem prac w technice
cyfrowej. Ma na swym koncie ponad pięćdziesiąt
wystaw indywidualnych i udział w przeszło
trzystu ekspozycjach zbiorowych w kraju i za
granicą. Mieszka i pracuje w Gdańsku.

„Pod Kładka”, 122 x 144 cm, olej
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