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b IbL IOTEKa UNIWERSYTEcKa

W piątek, 17 maja 2019 r., o godz. 13.00 w Galerii Bibliote-
ki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 
odbył się wernisaż wystawy wykładowców Katedry Grafiki 
Warsztatowej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: 
Andrzeja Bobrowskiego, Krzysztofa Balcerowiaka, Stefa-
na Ficnera, Jarosława Janasa, Doroty Jonkajtys, Macieja 
Kuraka, Agnieszki Maćkowiak, Witolda Modrzejewskiego, 
Maxa Skorwidera i Michała Tatarkiewicza.

Zaproszeni artyści przedstawili prace wykonane w róż-
nych technikach graficznych w odwołaniu do twórczości 
awangardowej grupy Bunt (1918-1921).

Twórcy Buntu upraszczali i zniekształcali formy geome-
tryzując ich kształt. Realizowali główne postulaty związane 
z tworzeniem „nowego ładu”, lepszego świata. Reprezentu-
jąc postawę społecznie zaangażowaną poszukiwali nowych 
rozwiązań. Projekt artystyczny Absmak kontynuuje myśli 
Buntu o sposobach zmian świadomościowych. Podobnie jak 
wizje Stanisława Kubickiego, przedstawiające wioślarza 
płynącego pod prąd, ludzi uciekających z wieży Babel, nagą 
kobietę z czarną twarzą, prace uczestników wystawy Ab-
smak próbują przenieść nas w inną rzeczywistość. Zwraca-
ją uwagę na myśli pomijane, społecznie nieakceptowane, 

które jednocześnie przełamują deklarację prawdy o świe-
cie. Absmak, pojęcie rozpropagowane przez filozofkę Ju-
lię Kristevę, nawiązuje do słowa abject tłumaczonego jako 
„porzucony”, „nikczemny” i „wstrętny”. Do tego właśnie 
zagadnienia nawiązują zaproszeni artyści/graficy. 

Kuratorzy wystawy: Andrzej Bobrowski, Maciej Kurak. 
Koordynatorzy: Janina Wallis i Max Skorwider. Wystawa 
czynna jest do 29 maja 2019 r. Wystawę można zwiedzać 
w godz. od 9.00 do 19.00. Serdecznie zapraszamy.
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W piątek, 31 maja 2019 r., o godz. 13.00 Galeria Biblioteki 
Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na wernisaż wysta-
wy prof. Jacka Szewczyka z Akademii Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Artysta zaprezentuje 
prace z cyklu grafiki i rysunki. Wystawie towarzyszy wykład 
z prezentacją pt. Inspiracje. Wykład odbędzie się o godz. 
13.30 (zaraz po otwarciu wystawy) w sali konferencyjnej 
Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego naprzeciw Galerii. 
Kuratorzy wystawy: dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplo-
mowany i prof. Andrzej Bobrowski. Wystawa będzie czynna 
do 15 września 2019 r. w godz. 9.00-15.00.
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