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Urodzi³ siê w 1951r. w Odolanowie. W latach 1971- 76
studiowa³ w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od 1987 roku jest pracownikiem dydaktyczno - naukowym Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu, obecnie profesor UAM
na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym w Kaliszu.
Udzia³ w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranic¹ ( ponad 150 ). G³ównie
tworzy w zakresie malarstwa oraz rysunku.

SPIS PRAC - RYSUNKI - 2010
1/ „Martwa” - o³ówek, papier, folia- 70 x 100 cm
2/ „Prawie niewidzialny”- o³ówek, papier, folia- 70 x100
cm
3/ „Witryna” - o³ówek, papier, folia- 100 x 70 cm
4/ „W muzeum”- dyptyk-o³ówek, papier, folia- 70 x 100
cm
5/ „Muzealna ekspozycja”- dyptyk-o³ówek, papier, folia
100 x 70 cm
6/ „Gotycka wielkoœæ”-o³ówek, papier, folia-300 x 70cm
7/ „W œwietle okna”- o³ówek, folia- 100 x 70 cm
8/ „Trap”- o³ówek, papier, folia- 100 x 70 cm
9/ „Œwiat³o wertykalne”-o³ówek, papier, folia-70 x 50cm
10/ „Œwiat³o horyzontalne”- o³ówek, papier, folia- 70 x
50 cm
11/ „Okno”- o³ówek, papier, folia- 70 x 50 cm
12/ „Struna”- o³ówek, papier, folia- 70 x 50 cm
13/ Z cyklu „Pakiet portretowy”- o³ówek, papier, p³ótno,
folia- 5 prac 46 x 34 cm
14/ „£uk tryumfalny”- o³ówek, papier- 200 x 70 cm
15/ „Trzy okna”- o³ówek, papier- 61 x 86 cm
16/ „Faluj¹cy cieñ”- o³ówek, papier- 61 x 86 cm
17/ „ Ciêciwa”- o³ówek, papier- 61 x 86 cm
18/ „Cytat z renesansu”- o³ówek, papier- 100 x 70 cm
19/ Z cyklu „Kamienice”- o³ówek, papier- 6 prac 70 x
50 cm
20/ Z cyklu „Pryzmy”-o³ówek, papier-5 prac 70 x 50cm
21/ „Raut”- o³ówek, papier- 70 x 100 cm
22/ „Gaworzenie”- dyptyk- o³ówek, papier- 70 x 200cm
23/ „Ksiê¿yc w ogrodzie”- o³ówek, papier- 70 x 50 cm
24/ „Kokon”- o³ówek, wêgiel, papier- 70 x 50 cm
25/ Z cyklu „ W ogrodzie”- o³ówek, papier- 5 prac 100
x 70 cm

„ Cytat z renesansu ”- o³ówek, papier - 100 x 70 cm

„ W ogrodzie ”- o³ówek, papier - 100 x 70 cm

Na ok³adce:

W artystycznym za³o¿eniu odnoszê siê do luminizmu
wzbogaconego o w³asne konstrukcje formalne.
Wa¿ne miejsce zajmuje w tej dzia³alnoœci Rysunek ,
nie tylko ze wzglêdu na jego w³aœciwoœci tzw. „ pierwszego zapisu ”, ale przede wszystkim jako ostateczna
forma rejestracji idei.
Rysunek w czasach dzisiejszych nic nie traci,raczej
zyskuje na presti¿u, ju¿ nie tylko jako autonomiczna
forma artystycznych postaw, ale równie¿, jak dawniej
jako rejestr koncepcji, zamys³u projektowego, twórczego. Doskonale ma siê w archeologii, gdzie do dzisiejszego dnia nie zosta³ wyparty przez nowoczesn¹
dokumentacjê fotografii cyfrowej. To walory nie do
przecenienia.
Tak te¿ rozumiem Rysunek w swoich programach dydaktyki artystycznej, gdzie obok klasycznej formy rysunku kreacji ideowej, pojawiaj¹ siê realizacje z obszaru rysunku projektowego, ilustracji ksi¹¿kowej, rysunek prasowy i wspomniany rysunek dokumentacji
archeologicznej.
We w³asnych realizacjach koncentrujê siê najczêœciej na ci¹gach rysunkowych tworz¹cych cykle
maj¹ce w swym za³o¿eniu formalnym dope³niaæ przestrzeñ jaka jest im dana, równoczeœnie podawana literatura rysunkowa ma mo¿liwoœci zaistnienia w szerszym wymiarze. Nie stroniê przy tym od pojedynczych
realizacji, ale one raczej s¹ wypowiedziami has³owymi.
Nie opuszcza mnie te¿ idea doœwiadczeñ, znajdujê
tutaj du¿y obszar rzeczy nieodkrytych, chocia¿by zrozumienie wspó³czesnych noœników rysunku, materia³ów i ich wprowadzenie na teren „rysunkowej, wiekowej staruszki”.
A teraz o obecnej wystawie kilka s³ów:
Prezentujê wybrane prace z okresu dziesiêciu lat, tzn.
2000 - 2010,bez szczególnego,precyzyjnego ich datowania, co ma daæ obraz prawid³owoœci stylistycznej
i jej ewolucji, a nie chronologicznego sygnowania.
Pierwsze z nich to cykle „ Muzeum ”, „ Gotycka wielkoœæ” i kilka innych; œrodkowy okres to miêdzy innymi
cykl „ Pakiet portretowy ”. Prace bli¿sze w czasie to „ £uk tryumfalny ”, cykl „ W ogrodzie ”, „ Pryzmy ” czy
„ Kamienice ”, te ostatnie w charakterze bliskie koncepcyjnym projektom architektonicznym, mo¿e konserwatorskim, a mniej zale¿ne od hermetycznej sztuki
ideowej.
Po zestawieniu tych prac z sob¹ (niektórych dosyæ
odleg³ych w czasie) mam odwagê stwierdziæ : „miêdzy
jasnoœci¹ i ciemnoœci¹ kroczy³em i kroczê - z ca³¹
pewnoœci¹”.
Jeœli szanowni Ogl¹daj¹cy zechc¹ przejœæ siê ze mn¹
po tych rozleg³ych obszarach, to bêdzie mi bardzo
mi³o.

„Gaworzenie” - dyptyk - o³ówek, papier- 70 x 200 cm

( fragment)
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Wydawca: Wydzia³ Pedagogiczno - Artystyczny UAM
w Kaliszu
Uniwersytecka Galeria Sztuki
62-800 Kalisz, ul.Nowy Œwiat 28-30
Kuratorzy prowadz¹cy galeriê: prof.Jan Hrycek,
mgr Katarzyna Maniewska
Projekt i sk³ad katalogu: Katarzyna Maniewska
Zdjêcia prac: Katarzyna Maniewska oraz archiwum
autora
Druk:

Tadeusz Gaworzewski

„ W ogrodzie ”- o³ówek, papier - 100 x 70 cm

„ Struna ”- o³ówek, papier, folia - 70 x 50 cm
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„ Pakiet portretowy ”- o³ówek, papier, p³ótno, folia - 46 x 34 cm
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„ Gaworzenie ” - dyptyk - o³ówek, papier- 70 x 200 cm ( fragment)

„ Pakiet portretowy ”- o³ówek, papier, p³ótno, folia - 46 x 34 cm

WYDZIA£ PEDAGOGICZNO -

