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prezentowana w Galerii Obecna 
w Jaworznie, wystawa Kwadrofonium, 
została pomyślana jako wielo-
wektorowe spojrzenie na działania 
twórcze o charakterze przestrzennym, 
różne co do formy, koncepcji 
i materii – spięte jednak formalną 
klamrą wspólnych korzeni artystów, 
których drogi twórcze mają początek 
w krakowskiej akademii sztuk pięknych 
im. Jana Matejki. 

przyjęte ograniczenie liczby 
uczestników i sugestia odniesienia 
do tytułowego Kwadrofonium nawiązuje 
do tradycyjnej techniki muzycznej 
uznanej za jedną z najbardziej 
właściwych dla odbioru pełnego 
dźwięku jako zjawiska przestrzennego, 
co pozwala nam interesować się 
tym zagadnieniem i traktować jako 
specyficzne podejście do rozmowy 
o współczesnych zjawiskach 
rzeźbiarskich i przestrzennych w ujęciu 
bardziej tradycyjnym. 

do udziału w wystawie zaproszeni 
zostali artyści rzeźbiarze na co dzień 
związani z Wydziałem Rzeźby, 
którzy z racji swych indywidualnych 
poszukiwań oraz specyfiki prowadzonej 
aktywności dydaktycznej posiadają 
ukształtowany język rzeźbiarski 
i gruntowną znajomość szerokich 
możliwości wyrazu, jakie tkwią 
zarówno w preferowanej materii, 
jak i w formach obejmujących bryłę 
kameralną, małą formę rzeźbiarską, 
relief, instalację czy działania oscylujące 
na pograniczu graficzno-przestrzennym, 
również malarskim. zróżnicowaną 
dynamikę form, bogactwo użytych 
materii, rozpiętość skali łączy pewien 
czytelny zwornik jakim jest graficzny 
pomost, dyscyplinujący obiekty 
i nadający im pewną powściągliwość, 
właściwą dla działań konceptualnych. 
kierunek ten, choć nie jest nowy, 
nasyca prace rzeźbiarskie wyrazistością, 
oszczędnością ekspresyjności formy, 
pozwalający minimalistycznie przesączać 
ukryte sensy i znaczenia. Tak ujęte 
formy, obok estetycznych walorów 

właściwych wybranej materii, wydają 
się zapraszać współczesnego odbiorcę 
do czytania dzieła, poznania jego języka, 
a tym samym autorskiego przekazu.

W prezentowanych pracach możemy 
dostrzec różnorodne źródła inspiracji, 
motywy zaczerpnięte z indywidualnych 
doświadczeń i fascynacji, które 
pojawiły się na drodze artystycznej 
uczestników wystawy, a które 
sprzyjały ewolucji i krystalizowaniu 
się ich rzeźbiarskiego języka. 
niewątpliwie ważne są tu kulturowe 
korzenie, zamknięte w tworzywach, 
w ich rozpoznaniu i pogłębieniu 
warsztatowym, w tradycyjnym 
i nieco eksperymentalnym ujęciu. 
Jest to kamień poddany 
geometryzująco-biologicznym 
transformacjom, posiadający 
niezmiennie archetypiczne konotacje, 
będący jednocześnie niezwykle otwarty 
na nowe sformułowania w sztuce. 
Również tradycyjne drewno; plastyczne 
i silne konstrukcyjnie, poddane 
technicznym przekształceniom, ukryte 
w kamuflażu kryjącej powłoki, otwiera 
się na subtelną grę światłocieniową 
w nowym strukturalnym ujęciu. Wśród 
prac pojawia się również metal, użyty 
nieco niekonwencjonalnie, w sposób 
kreacyjny w bezpośrednim manualnym 
geście, pozwala uwydatnić mięsistość 
surowej materii, in crudo eksponując 
walory mu przynależne, „zawieszony” 
niejako pomiędzy przypadkiem 
i kreacją. Także papier, jakby z innego 
gatunku, nie do końca usankcjonowany 
brakiem rzeźbiarskiego rodowodu, 
z jego zgrzebnością, pozwala zbudować 
świat poetyckiej wyobraźni, wynikający 
ze świadomych ograniczeń. 

Równie ciekawe są ideowe odniesienia, 
w tym do społecznych zjawisk izolacji 
i ograniczeń. Tworzą one silne 
przesłania wynikające z systemowych 
zagrożeń, potrzeby wyzwolenia 
i obrony przed uprzedmiotowieniem 
człowieka. Będą wśród nich 
zarówno formy witrażowych dłoni 
wplecione w metalową więzienną 

kratę jak i monoformy usiłujące przez 
wewnętrzne zróżnicowanie przełamać 
system powtarzalności i policzalności 
sensualnością wybranych epizodów. 
nie mogło również zabraknąć 
nawiązania do bezprecedensowej 
izolacji z ostatnich dwóch lat.

spotkania z tymi dziełami są ćwiczeniem 
z odkrywania prawdy dzieła. Bogate 
konteksty przy oszczędności formy 
nadal posiadają siłę emocjonalnego 
i intelektualnego oddziaływania 

Uważny odbiorca, mam nadzieję, 
dostrzeże otwierającą się przestrzeń… 
interpretacji. 
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Urodzony w 1977 roku w zamościu. W latach 1992–1997 uczeń Liceum sztuk 
plastycznych im. B. Morando w zamościu. Od 1998 student Wydziału konserwacji 
i Restauracji dzieł sztuki asp w krakowie. dyplom w 2004 w pracowni 
konserwacji kamienia prof. ireneusza płuski. W 2002 stypendium socrates 
erasmus, academia di Belle arti aldo Galli di Como (Włochy). W latach  
2002–2006 studia na Wydziale Rzeźby asp w krakowie. W 2006 obrona 
dyplomu w pracowni Rzeźby prof. Józefa sękowskiego. Od 2019 prowadzi 
pracownię Małej Formy Rzeźbiarskiej i Medalierstwa. Udział w licznych projektach, 
konkursach, wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

 
Migracje; 80 × 55 × 12 cm; 
drewno polichromowane, rurki pCV; 
2018 

 
Free-dom; 27 × 14 cm; 
stal, beton, szkło; 
2021

sławomir Biernat

pressure ii; 50 × 50 × 3 cm; 
szkło, blacha miedziana, PCV; 
2017
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nawiasem Mówiąc (z cyklu „interpunctus”); 133 × 58 cm (5 sztuk); technika mieszana – blacha offsetowa; 2020

    
nawiasem Mówiąc (z cyklu „interpunctus”) – detal; 133 × 58 cm (5 sztuk); technika mieszana – blacha offsetowa; 2020

Myśli zebrane (z cyklu „Wektory Myślenia”); 34 × 87 × 48 cm; marmur, wapień, metal; 2020

Urodzony w 1992 roku w Mikołowie. absolwent Liceum plastycznego 
w katowicach. studia na akademii sztuk pięknych im. Jana Matejki w krakowie 
ukończył w 2018 z wyróżnieniem w pracowni dr hab. karola Badyny prof. asp. 
Od 2018 asystent w pracowni Rzeźby w kamieniu prowadzonej przez 
dr. Marcina nosko. Twórczość w zakresie rzeźby (w szczególności w kamieniu) 
oraz rysunku. W rozwiązaniach formalnych balansuje pomiędzy abstrakcją 
a figuracją. podstawową problematyką jego prac jest szeroko rozumiane pojęcie 
Człowieka, zarówno pod względem psychologiczno-metafizycznym, jak i symboliki 
otaczających go przedmiotów. Jest autorem realizacji rzeźbiarskich w kamieniu 
w przestrzeni publicznej w kraju i za granicą. Uczestnik konkursów i sympozjów 
rzeźbiarskich.

andrzej dromert 
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Forma i (z cyklu „Wariacje na Formę a”); 
100 × 70 × 6 cm; papier; 2021

Forma iii (z cyklu „Wariacje na Formę a”); 
100 × 70 × 0,5 cm; papier; 2021 

Forma iV (z cyklu „Wariacje na Formę a”); 
100 × 70 × 1,5 cm; papier; 2021

Forma V (z cyklu „Wariacje na Formę a”); 
100 × 70 × 0,5 cm; papier; 2021

Forma ii (z cyklu „Wariacje na Formę a”); 
100 × 70 × 1 cm; papier; 2021

Forma iii (z cyklu „Wariacje na Formę a”); 
100 × 70 × 0,5 cm; papier; 2021 

Urodzona w 1964 roku. W latach 1986–1991 studia na Wydziale Rzeźby 
akademii sztuk pięknych w krakowie w pracowni prof. stefana Borzęckiego. 
W latach 1994 / 1995 stypendystka rządu włoskiego i staż w akademii sztuk 
pięknych w Rzymie. Współpracuje przy realizacji krajowych i międzynarodowych 
projektów artystycznych takich jak projekt Transgranicznej sieci – Cross Border 
network of History and arts gdzie od wielu lat prowadzi międzynarodowe 
warsztaty projektowo-artystyczne – sztuka papieru. zajmuje się głównie małą 
formą rzeźbiarską, medalierstwem, rysunkiem. autorka wystaw indywidualnych 
i licznych wystawach zbiorowych. Obecnie prowadzi pracownię Rzeźby ii 
na macierzystym wydziale.

ewa Janus 
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Urodzony w 1974 w krakowie. W latach 1993–1998 studiował w instytucie 
etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 
1997–2002 studia na Wydziale Rzeźby akademii sztuk pięknych im. Jana Matejki 
w krakowie, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa 
sękowskiego. stypendysta Ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego. 
W 2013 uzyskał tytuł doktora. prowadzi pracownię Rzeźby w kamieniu 
na Wydziale Rzeźby akademii sztuk pięknych im. Jana Matejki w krakowie. 
Uczestnik wystaw, konkursów, sympozjów rzeźbiarskich w kraju i za granicą.

Marcin nosko

Ultimus i; 117 × 48 × 34 cm; 
sjenit, wapień; 
2010

Ultimus ii; 110 × 46 × 26 cm; 
sjenit, wapień; 
2011

Ultimus iV; 135 × 119 × 23 cm; 
marmur, sjenit; 
2013



Muzeum Miasta Jaworzna
ul. pocztowa 5
43-600 Jaworzno
tel.: +48 (32) 6181-950
komisarz galerii: przemysław dudzik
redakcja i skład: sławomir Śląski

andrzej strumiłło listopad 1997
paweł Warchoł styczeń 1998
stanisław Jakubas luty 1998
adam Romaniuk marzec 1998
Roman kalarus kwiecień 1998
andrzej Mleczko czerwiec 1998
stanisław Wywioł październik 1998
Jakub Byrczek grudzień 1998
Władysław pluta styczeń 1999
Bronisław Chromy marzec 1999
andrzej kasprzak czerwiec 1999
piotr szymon wrzesień 1999
Jacek Waltoś listopad 1999
Jacek Rykała grudzień 1999
Jacek sroka styczeń 2000
stanisław Rodziński marzec 2000
zbigniew Ciepły maj 2000
edward dwurnik listopad 2000
adam Wsiołkowski maj 2001
paweł Warchoł październik 2001
Jerzy panek marzec 2002
zdzisław Beksiński listopad 2002
Janusz karbowniczek sierpień 2003
Henryk Waniek grudzień 2003
adam Gryczyński kwiecień 2004
kalarus i przyjaciele październik 2004
Jacek Marek Göttel styczeń 2005
Tadeusz kantor wrzesień 2005
andrzej Michał zwolak listopad 2005
zdzisław nitka wrzesień 2005
agnieszka sandomierz listopad 2006
Grzegorz Bednarski styczeń 2007
artur przebindowski czerwiec 2007
andrzej Makowski czerwiec 2008
adam pociecha czerwiec 2009
Michał Rodziński październik 2009
József Orci grudzień 2009
zbigniew Furgaliński kwiecień 2010
ireneusz Walczak czerwiec 2010
Jan Cybis lipiec 2011
andrzej Łabuz maj 2012
Jan dubiel lipiec 2012
konrad Trusiak grudzień 2014
Virág dóczi lipiec 2016
Monika starowicz styczeń 2017
damian pietrek czerwiec 2017
piotr Bąk wrzesień 2017
andrzej zwolak lipiec 2018

Tôkpéou Gbaguidi sierpień 2018
ernest zawada wrzesień 2018
sławomir Śląski październik 2018
stanisław kowalczyk lipiec 2019
Ryszard kucab sierpień 2019
andrzej szarek czerwiec 2020
Renata szułczyńska sierpień 2020
Józef Murzyn luty 2021
pietrek / Matoszko czerwiec 2021
paweł Olchawa sierpień 2021

W galerii Obecnej prezentowali swoje prace:


