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O twórczoci

Grzegorza Mazurka...
...Grzegorz Mazurek jest typem artysty wiadomego w szerszym, ogólnym
tego s³owa znaczeniu. Nie
tylko wiadomie trzyma siê
ortodoksji czarnej sztuki
gdy¿ wie, ¿e od czerni do
bieli mo¿na zawrzeæ ca³y
wiat i wype³niæ nim ¿ycie.
Przyjmuj¹c ów wyjciowy
rygor przekracza jednak
wszystkie uwiêcone tradycj¹ ograniczenia lino- lub
drzeworytu - jest fundamentalist¹ z polotem...
Rafa³ Strent,
... Jak twierdzi sam autor, jego dzie³o musi
mieæ pewien margines intymnoci i osobistej
tajemnicy, reszta to interpretacja odbiorcy.
Jeli ta zupe³nie mija siê z intencjami autora, to le, to znaczy, ¿e pope³ni³ b³¹d. Nie
jest wiêc Mazurek twórc¹ hermetycznym, a
ju¿ najmniej mo¿na podejrzewaæ go o to, i¿
lekcewa¿y publicznoæ. Przeciwnie, nawet
we w³asnej twórczoci otacza siê przyjació³mi, jego osobowoæ rozkwita w krêgu bliskich.
Warto przypomnieæ o cyklach jakie stworzy³y jego linoryty: Portrety, Wszyscy moi
przyjaciele, Kaba³a. Du¿e, wielokrotnie powiêkszone twarze wynurzaj¹ siê ca³e, lub tylko w czêci z zagêszczonego, ciemnego t³a,
w najbardziej charakterystycznym gecie,
grymasie, spojrzeniu. Jednak owo powiêkszenie nie oznacza, ¿e model siê czuje i wygl¹da jak preparat pod mikroskopem. Mazurek
potrafi nadaæ mu delikatnoæ, miêkkoæ,
wiat³o i cieñ, które s¹ tak pos³uszne rylcowi
prowadzonemu przez twórcê, osadzaj¹ twarz
w innym wymiarze, w g³êbi, a jednoczenie
stwarzaj¹ atmosferê tajemnicy wspólnej artycie i modelowi. S¹ wiêc: i wiat, i postaæ
do odczytania przez widza, jest pewien kod,
umiech i spojrzenie, których znaczenie znaj¹ dwie osoby - autor i jego przyjaciel. Kto
mo¿e powiedzieæ  linoryt, najprostsza z
form. I nic bardziej b³êdnego. Twórczoæ
Grzegorza Mazurka dobitnie wiadczy o tym,
jak subtelne mog¹ byæ poci¹gniêcia rylca, jak

delikatne punkty, a biel i czerñ pos³uszna wizji
artysty...

Maria Dobosiewicz,
Twarze przyjació³,
Dziennik Lubelski 12/14 VI 1992

...Jest to zespó³ portretów  niezmiernie powiêkszonych wizerunków g³ów  utrzymanych w konwencji nokturnu, w klimacie psychicznej bliskoci z modelem osi¹gniêtej dziêki wietnemu wyczuciu przez artystê przestrzeni intymnej i indywidualnej cz³owieka. Wprowadzeniu w ten
wiat s³u¿¹ zastosowane rodki formalne i powiêkszona skala, pole widzenia ograniczone do
g³owy modela, wykorzystanie efektów zwi¹zanych z mechanizmem widzenia dziêki odpowiednim roz³o¿eniom stref wiêkszej i mniejszej ostroci, charakterystycznym dla obserwacji modela
z bliskiej odleg³oci. S¹ to rodki wizualne, za
pomoc¹ których artysta odwo³uj¹c siê do dowiadczeñ odbiorcy wp³ywa na postrzeganie obrazów skracaj¹c dystans do modela. Zastosowany w grafikach niemal dotykowy dystans pomiêdzy artyst¹ i modelem jest typowym dystansem rzebiarskim, rzadko spotykanym w malarstwie i grafice ze wzglêdu na trudnoci warsztatowe, których dostarcza deformacja perspektywy...
Marek Letkiewicz,
wstêp do katalogu, 1990

...Naczelnym problemem struktury wizualnej
tych prac jest, obok ich skali, relacja wiat³a i
cienia. Du¿e przestrzenie mroku gêstniej¹cego
w t³ach i ich przewaga nad wiat³em, wprowadzenie oszczêdnie dozowanego modelunku, oddaj¹cego jednak subtelnoci pó³cieni i refleksów,
z zastosowaniem swoistego sfumato, to g³ówne
rodki, jakimi w swoich portretach pos³uguje siê
Mazurek. Wysoki poziom warsztatu i wyczulenie artysty na wartoci formalne, ekspresyjne
oraz psychologiczne sztuki daj¹ gwarancjê artystycznej autentycznoci prezentowanych
prac...
MarekLetkiewicz,
Twarz¹ w twarz,
Art & Business 12/1991
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Pokaz i spotkanie z Andrzejem Bednarczykiem
W pi¹tek 20 lutego o godz. 11.00 odbêdzie siê otwarcie wystawy oraz spotkanie z autorem  prezentacja prac z 1997 r. z cyklu Legenda o ca³unach, w
które Jego cia³a nie zawiniêto, a wyk³ad pt. ¯ycie
po ¿yciu grafiki zakoñczy spotkanie.
Janina Wallis
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Jubileusz Bielskiej Jesieni
Bielska Jesieñ ma ju¿ za sob¹ 40 lat istnienia. Okresy wzlotów i upadków, kwestionowania jej sensu, batalii
o przetrwanie. Dziêki uporowi swoich entuzjastów wci¹¿
istnieje i w czasach wybuchu popularnoci wszelkich
konkursów pokazuje, ¿e tak¿e w dziedzinie malarstwa
stawanie w zawody z innymi jest bardzo atrakcyjne. To
nie tylko zabawa, nie tylko loteria, choæ tak¹ tezê postawi³ w swoim obrazie jeden z artystów, uczestnik konkursu... Trzeba zaryzykowaæ odrzucenie, schowaæ ambicje, zgodziæ siê z tym, ¿e kto powie nie. I tak¹ determinacj¹ wci¹¿ wykazuje siê spore grono osób. 451
artystów zdecydowa³o siê w tym roku na takie ryzyko i
tylko 50 sporód nich jest usatysfakcjonowanych udzia³em w wystawie. Ale i tak pe³na satysfakcja dotyczy
tylko jednego z nich, laureata Grand Prix, bo o tym laurze, w skrytoci ducha, marzy ka¿dy, kto obraz na konkurs wysy³a.
Taki odsiew, jakiego dokona³o tegoroczne jury, do
tej pory nie mia³ miejsca. Jury kierowa³o siê jednym jedynym dobrem: jakoci¹ wystawy i sporód naprawdê
ogromnej iloci prac wybra³o te, wobec których nie mia³o, jako siedmioosobowe gremium, ¿adnych w¹tpliwoci. Jurorami by³y osoby, których doskona³a znajomoæ
problematyki wspó³czesnego malarstwa jest niepodwa¿alna i poddanie siê w³anie ich os¹dowi sta³o siê zapewne dla wielu uczestników istotne.
Przedstawione na wystawie prace dobrze oddaj¹ wielk¹ ró¿norodnoæ stylistyk, sposobów realizowania obrazu, zawartych w nich anegdot czy dowcipów lub te¿
powa¿nych problemów  to wszystko, co pojawi³o siê w
nades³anych pracach. Nie jest to wiêc jedna opcja, jednostronny wybór, ale rzeczywicie esencja tego, co w
konkursie siê znalaz³o. Wystawa wzbogacona jest o inne
prace artystów, którzy siê do niej zakwalifikowali; tej
mo¿liwoci brakowa³o jurorom, którzy nie mogli porównywaæ ogl¹danego obrazu z wczeniejszym dorobkiem
artysty. Jurorzy dostali proste, a przez to bardzo trudne
zadanie: ocena danego artefaktu, bez znajomoci jego
twórcy (choæ w niektórych przypadkach rozpoznanie
malarza po stylu by³o nieuniknione), bez wiedzy na temat ewolucji jego sztuki, bez ca³ego kontekstu. Ich wybór sprawi³, ¿e sale wystawowe Galerii Bielskiej BWA
nie s¹ prze³adowane, ka¿dy obraz czy zestaw ma swoj¹ przestrzeñ pozwalaj¹c¹ na kontemplacjê.
Konkurs Bielska Jesieñ od 1995 roku organizowany jest co dwa lata, ale dopiero w tym roku po raz pierwszy lansujemy nazwê Biennale Malarstwa. Naprzemiennie, jesieni¹, w kolejnych latach parzystych, kontynuowane bêd¹ tzw. wystawy kuratorskie malarstwa, które
nie s¹ efektem wyboru jurorów sporód prac nades³a-
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nych na konkurs, ale stanowi¹ zwart¹ propozycjê jednego kuratora, jego indywidualne, w pe³ni subiektywne spojrzenie na wspó³czesne malarstwo polskie. Do
tych wystaw artyci s¹ zapraszani, nie mog¹ zg³aszaæ siê sami i to ró¿ni je od wystaw bêd¹cych pok³osiem konkursu. Pomys³ ten jest wynikiem wielu dyskusji, które przy okazji Bielskiej Jesieni podejmowalimy wraz z krytykami i historykami sztuki, artystami, galernikami, ludmi, którzy sztukê wspó³czesn¹
znaj¹ i ceni¹. Dla widzów jest to jednoczenie wietna
okazja, aby porównaæ te dwie wersje prezentacji polskiego malarstwa: konkurs i wystawê pokonkursow¹.
Poniewa¿ Bielska Jesieñ wci¹¿ ewoluuje, my, jako
organizatorzy, na nowo podejmujemy dyskusje, zastanawiamy siê nad jej zasadami, poszczególnymi punktami regulaminu. Tekst, który w tym roku zastêpuje
tradycyjny wstêp jednego autora, jest takim siedmiog³osem na temat konkursu, refleksjami wszystkich
jurorów, którzy brali udzia³ w selekcji. Mamy nadziejê,
¿e dla Pañstwa bêdzie to interesuj¹ce dowiadczenie.
Kurator wystawy
Agata Smalcerz
(Wstêp do katalogu Biennale Malarstwa-Bielska Jesieñ
2003)

Jury obradowa³o w dniach 11 i 12 padziernika 2003
r. Obrady odbywa³y siê w obecnoci kuratora wystawy
 Agaty Smalcerz. Przegl¹d i klasyfikacja obrazów odby³y siê na podstawie nades³anych przez autorów orygina³ów. Do wystawy pokonkursowej  Biennale Malarstwa Bielska jesieñ 2003 zosta³o wybranych 50
prac 50 autorów w tym m.in.:
Magdalena Gryska, adiunkt w Katedrze Sztuki i
Kultury Plastycznej UZ, Przemys³aw Matecki absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej UZ, kierunek edukacja artystyczna, 2002 dyplom w pracowni
malarstwa ad. II st. Ryszarda Woniaka, Daniel Pere³kiewicz, absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej UZ, kierunek edukacja artystyczna, 2003 dyplom
w pracowni malarstwa prof. Stanis³awa Kortyki.
Wystawa Nagrodzonych prac odbywa³a siê w
dniach 21 listopada - 31 grudnia w Galerii Bielska BWA,
ul. 3-maja 11, Biesko Bia³a.
Prace mo¿na obejrzeæ na stronach internetowych
WWW.galeriabielska.pl oraz w katalogu towarzysz¹cym wystawie.
Paulina Komorowska-Birger
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