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amość, idealne miasto - twierdza,
jeden z najcenniejszych zespołów urbanistycznych Europy
i świata. Założycielem i fundatorem Zamościa był w 1580 r.
wielki hetman koronny Jan Zamoyski, mąż stanu, człowiek
wszechstronnie wykształcony (studiował na Uniwersytecie
w Padwie, później był rektorem Uniwersytetu Padewskiego)
humanista i wielbiciel sztuki. Utrzymywał bliskie kontakty
z elitą intelektualną Europy, a wokół dworu skupiały się indywidualności z różnych dziedzin życia artystycznego i naukowego. Jeden z najhojniejszych w historii Rzeczypospolitej
mecenatów nauki, kultury i sztuki. Miasto zawdzięcza donatorowi również wielokulturową i wielowyznaniową strukturę
społeczną, która współtworzyła osobliwy klimat. Szczególne
piękno, harmonia i czar - to dzieło włoskiego architekta Bernarda Morando, który zaprojektował Zamość w stylu późnego renesansu. Jan Zamoyski zbudował miasto nowoczesne, które było siedzibą rodu, niezłomną twierdzą, ważnym
ośrodkiem naukowym, kulturowym i handlowym.
W 1992 r. Zamość został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Dzisiejszy Zamość - to także miasto sztuki, nauki,
interesujących wydarzeń artystycznych, do których m.in.
należy organizowany od 2006 r. przez Zamojskie Towarzystwo „RENESANS” i Muzeum Zamojskie cykl wystaw
plastycznych pn. Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki. Inicjatywa powstała z inspiracji poezją niepowtarzalnego poety
XX w., mieszkańca dawnego Zamościa - Bolesława Leśmiana.
Wszystkim wystawom tj. Łąka (2006), Malinowy chruśniak
(2007), Dziejba leśna (2009), Napój cienisty (2011), Sad
rozstajny (2013) honorowo patronował ówczesny Prezydent
miasta Marcin Zamoyski, syn ostatniego XVI ordynata Jana
Tomasza Zamoyskiego.
W br. V Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki pt.
Dwa światy jest wystawą międzynarodową, której patronuje
obecny Prezydent Zamościa. Honorowy patronat artystyczny objęli włoscy protektorzy: Comitato Archivio artistico -

documentario Gierut (Marina di Pietrasanta), Museo Ugo
Guidi i Associazione „Amici del Museo Ugo Guidi”(Forte dei
Marmi). W poprzednich wystawach, obok artystów z Polski,
prace prezentowali twórcy z: Włoch, Francji, Bułgarii, Słowacji, Rosji, Mołdawii, Niemiec.
Dwa światy - dwoistość świata realnego i świata wyobraźni, dwoistość świata i człowieka we wszechświecie. Leśmianowski świat - to świat bezkresu oraz nieskończoności
bytu w przestrzeniach zieloności wszechobecnej natury. Artyści, zainspirowani wierszami Leśmiana i uczestniczący w tegorocznej wystawie zatytułowanej Dwa światy,
prezentują własną, odrębną wizję świata sobie właściwego,
indywidualnie odczuwanego, poruszającego, tajemniczego,
nieodgadnionego i zachwycającego. W owej dwoistości twórczego przeżywania, bogactwa i różnorodności zastosowania
środków plastycznego wyrazu, wrażliwości oraz ekspresji pozostaje świadomość istnienia osi łączącej dwa światy.
W 2009 r. zrodziła się idea utworzenia w Zamościu
kolekcji dzieł sztuki inspirowanych wierszami Leśmiana. Leśminowa Kolekcja Sztuki, której właścicielem jest Towarzystwo
„RENESANS”, jest jedyną taką kolekcją sztuki w kraju. Stanowi szczególny zbiór współtworzony przez kuratorkę biennale i artystów uczestniczących w leśmianowych wystawach
- darczyńców prac. W kolekcji są prace z zakresu: malarstwa,
rysunku, grafiki, ekslibrisu, grafiki komputerowej, ceramiki,
rzeźby ceramicznej, rzeźby, płaskorzeźby, form przestrzennych następujących artystów: Jagody Adamus, Krzysztofa
Marka Bąka, Joanny Brześnińskiej-Riccio, Eugeniusza Delekty,
Barbary Diakité Katarzyny Handzlik, Elżbiety Gnyp, Gian Paolo Giovannetti, Marty Gierut, Jana Grodka, Elżbiety Hałasy,
Zygmunta Jarmuła, Zofii Kosiorek-Poździk, Dariusza Mląckiego, Giovanniego Mazzi, Bruny Nizzoli, Włodzimierza Pastuszaka, Magdaleny Pastuszak, Janusza Popławskiego, Stanisława
Stacha. W latach 2013 - 2015 zbiory Leśmianowej Kolekcji
Sztuki prezentowane były na wystawach w: Krasnobrodzie,
Zwierzyńcu, Szczebrzeszynie, Nadrzeczu k/Biłgoraja i Zamościu.
Eleżbieta Gnyp
kuratorka biennale
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amość, la ,,città ideale, la ,,fortezza”, uno dei più
preziosi complessi urbanistici d’Europa e del mondo. Ideatore e
fondatore della città di Zamość fu, nel 1580, il Gran Cancelliere della Corona Jan Zamoyski, statista, uomo dalla cultura universale (egli aveva studiato all’Università di Padova, della quale
fu successivamente rettore), umanista ed appassionato d’arte.
Mantenne stretti contatti con l’élite intellettuale d’Europa ed
attorno alla sua corte si raccolsero le più eminenti individualità
del sapere artistico e scientifico. Nella storia della Repubblica di
Polonia Jan Zamoyski fu uno dei più munifici mecenati delle
scienze, della cultura e dell’arte. La città gli è anche debitrice
della sua struttura sociale multiculturale e multi-confessionale,
che le conferisce un clima peculiare. La sua specifica bellezza,
l’armonia ed il suo incanto sono opera dell’architetto italiano
Bernardo Morando, che progettò Zamość in stile tardo-rinascimentale. Jan Zamoyski edificò una città moderna, la residenza
del suo casato, una fortezza inespugnabile, un importante centro scientifico, culturale e commerciale.
Nel 1992 Zamość è stata inserita nella Lista mondiale dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO.
Anche la Zamość di oggi è una città d’arte, di scienza
e di interessanti eventi artistici, dei quali fa sicuramente parte il ciclo di esposizioni plastiche ,,Biennale d’Arte Leśmian
di Zamość”, organizzato dal 2006 dall’ Associazione cittadina
,,RENESANS”(Rinascimento NdT) e dal Museo di Zamość.
Questa iniziativa è nata su ispirazione dell’opera poetica di
Bolesław Leśmian, irripetibile poeta del XX secolo ed a lungo residente a Zamość. Tutte le precedenti esposizioni - Il prato (2006), La macchia di lamponi (2007), La trama boschiva
(2009), Filtro d’ombra (2011), Il frutteto al bivio (2013) - hanno goduto dell’alto patrocinio dell’allora Presidente della città Marcin Zamoyski, figlio del XVI ed ultimo feudatario di
Zamość, Jan Tomasz Zamoyski.
Quest’anno la ,,V Biennale d’Arte Leśmian di Zamość”
dal titolo ,,Due mondi” è una mostra internazionale che si
svolge con il patrocinio dell’attuale Presidente della città di
Zamość. Il patronato onorario artistico è assicurato dalle associazioni italiane ,,Comitato Archivio artistico/documentario
Gierut” (Marina di Pietrasanta), ,,Museo Ugo Guidi” e ,,Amici del Museo Ugo Guidi” (Forte dei Marmi). Alle precedenti
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edizioni della mostra, oltre ad autori polacchi, hanno esposto
le loro opere artisti italiani, francesi, bulgari, slovacchi, russi,
moldavi e tedeschi.
,,Due mondi”- la duplicità del mondo reale e di quello dell’immaginazione, la duplicità del mondo e dell’Uomo
nell’universo. Il mondo di Leśmian è il mondo dell’infinito e
dell’illimitatezza dell’essere negli spazi della verde onnipresente
natura. Gli artisti, ispirati dai versi di Leśmian, partecipanti alla
mostra di quest’anno intitolata ,,Due mondi" presentano una
loro propria particolare visione del mondo, di quello intuito
con la propria individualità, commovente, misterioso, impenetrabile ed affascinante. In quella duplicità dell’esperienza creativa, della ricchezza ed eterogeneità d’applicazione dei mezzi
espressivi plastici, delle sensibilità e delle espressioni - permane
la consapevolezza dell’esistenza di un asse che congiunge tra loro
i ,,due mondi".
Nel 2009 è nata l’idea di creare in Zamość una collezione stabile d’opere d’arte ispirate ai versi di Leśmian. La
,,Collezione d’Arte Leśmian” di cui è proprietaria l’Associazione ,,RENESANS”, è l’unica a livello nazionale. Essa costituisce
una raccolta peculiare realizzata congiuntamente dalla curatrice
della Biennale e dagli artisti - donatori delle loro opere - partecipanti alle esposizioni dedicate a Leśmian. Nella collezione sono
presenti opere di pittura, di disegno, di grafica, di ,,ex-libris“,
di grafica computerizzata, di ceramica, di scultura in ceramica,
di scultura, di bassorilievo e di forme spaziali dei seguenti artisti : Jagoda Adamus, Krzysztof Marek Bąk, Joanna BrześnińskaRiccio, Eugeniusz Delekta, Barbara Diakité, Katarzyna Handzlik,
Elżbieta Gnyp, Gian Paolo Giovannetti, Marta Gierut, Jan Grodek, Elżbieta Hałasa, Zygmunt Jarmuła, Zofia Kosiorek-Poździk,
Dariusz Mlącki, Giovanni Mazzi, Bruna Nizzoli, Włodzimierz
Pastuszak, Magdalena Pastuszak, Janusz Popławski, Stanisław
Stach.
Negli anni 2013-2015 le opere della ,,Collezione d’Arte Leśmian”
sono state esposte a Krasnobród, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn,
Nadrzecze k/ Biłgoraj e Zamość.
Elżbieta Gnyp
Curatrice della Biennale

Tłumaczenie: Giuliano P. Brumat

ztukpiękność poezji

eśmiana

ztukpiękność to, to co czyni słowo Bolesława
Leśmiana atrakcyjnym dla artysty - immanentna cecha jego
poezji jaką jest wizualność. Cecha ta, zapisana w słowach
autora Łąki, powoduje, iż tak licznie i chętnie autorzy poświęcają swoją twórczość Leśmianowi, iż tak chętnie przyłączają się do inicjatywy zamojskiego biennale.
Co daje Leśmian plastykom? Jak jego dzieło może być inspirujące?
Zacząwszy od języka - namacalność leśmianowskiej
metafory i neologizmów, kondensacja treści i ich uroda bliskie są rozumieniu plastycznemu: poszukiwaniu syntezy,
panowaniu nad kompozycją poprzez dodanie wysmakowanego detalu, który podkreśla urodę całości i wzmacnia
siłę przekazu - budowaniu historii w oparciu o jej piękno
i sensualność. I może to właśnie wyjątkowa sensualność
upodabnia tkankę poetycką do struktury plastycznej.
Jednak język to tylko jeden aspekt i, paradoksalnie, może
nie najistotniejszy. Ważniejsza wydaje się treść i ewokowana przez nią emocja. Poezja Leśmiana pochodzi z innej
epoki. Nie chodzi bynajmniej o odległość w czasie, a raczej bytowanie w innej realności, opromienionej chwałą
raju dzieciństwa i młodości. Zdaje się, że zamojski poeta,
przypomina nam swoimi słowami powidoki zapamiętane ze
świata, który na wpół jest realny, na wpół jest fantasmagorią przyprószoną patyną mitu, rozmglonego przez kolejne
lata mijającej dorosłości. Odległość i mit czynią twórczość
Leśmiana niemal egzotyczną, a jednak tak bliską każdemu,
bo odwołującą się do wspólnego doświadczenia: przezłotych
zachodów, nadnaturalnych przestrzeni, ptaków głośnych

jak nigdy potem, porywów serca nieskażonych wątpliwością.
Patrzy Leśmian, zdaje się, na świat oczyma dziecka, jednak
z wiedzą i doświadczeniem wieku męskiego. Który artysta
- nie tylko zresztą artysta, a każdy wrażliwy na świat - nie doświadcza czasem takiej synergii, uzupełniania się dorosłości
dzieciństwem. Styk życiowych epok, tak charakterystyczny
dla Leśmiana przywołuje jeszcze jedno uczucie, jeszcze jeden
czas naszego egzystowania, w którym rzeczywistość wydaje
się być widziana odmiennie - nastoletniość - czas burzy i naporu, czas pierwszych miłości i pierwszych tragedii. „I nie
wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi
wargą spoconego czoła, porwałem twoje dłonie - oddałaś w skupieniu, a chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła”. Kto z nas
nie doświadczył takich chwil i kto, w czarnych momentach
życia, nie przywołuje ich we wspomnieniu, jako czasu z innej
realności, kiedyśmy byli niczym stworzenia na poły anielskie,
gdy nie byliśmy owiązani życiem, codziennością - kto z nas
nie tęskni. Zdaje się, że z tej właśnie tęsknoty, za wiekiem złotym bierze się siła poezji i chęć, by od nowa ją kosztować.
Rzecz jasna, spuścizna poety wykracza poza proste przywołanie atmosfery lat szczenięcych. Znajdziemy tu
i starożytny mit, i orientalną historię, i rozważania o śmierci
i tym, co poza śmiercią; jednak zdaje się z całego dorobku
autora Napoju cienistego, promieniować owa witalność - élan
vital znana z dzieł Bergsona. Wszechogarniająca bujność,
dynamiczność, rozpychająca się niczym secesyjny ornament
w budowlach Victora Horty. Drżąca, pulsująca i tętniąca nowym życiem - niespokojna i gorączkowo szukająca ujścia siła
- tożsama z naszym doświadczaniem wychodzenia w świat.
Stawania się z larw ludźmi.
Transformacja życia i głęboka o niej prawda emocjonalna zawarta w poezji - piękno ewolucji/rewolucji naszych
ciał i umysłów, i uczuć, może właśnie to prowokuje, by wciąż
na nowo odkrywać Leśmiana, odkrywając tym samym samych siebie.
dr hab. Krzysztof Marek Bąk
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,
,,ArtedelBello” nella poesia di

eśmian

,
,,ArtedelBello” è proprio ciò che rende la parola
di Bolesław Leśmian attraente per un artista - la caratteristica
immanente della sua poesia, la visibilità. Questa caratteristica,
insita nelle parole dell’autore de ,,Il prato”, fa sì che tanti
artisti dedichino volentieri la propria opera a Leśmian, che
così di buon grado aderiscano alle iniziative della biennale di
Zamość.
Che cosa dà Leśmian agli artisti plastici? Perché la sua opera
può essere fonte d’ispirazione?
Iniziamo dal suo linguaggio - la ,,palpabilità“ della
metafora e dei neologismi di Leśmian, la condensazione dei
contenuti e la loro bellezza sono affini all’accezione plastica;
la ricerca della sintesi, il dominio sulla composizione poetica
mediante l’aggiunta di quel dettaglio saporito, che sottolinea
l’armoniosa bellezza del tutto e rafforza il messaggio l’edificazione del racconto in base alla sua bellezza e sensualità.
E probabilmente è proprio l’eccezionale sensualità a rendere
simile il suo tessuto poetico alle strutture plastiche.
Il linguaggio, tuttavia, è soltanto un aspetto e, per
paradosso, neppure il più essenziale. Più importante pare
il contenuto e l’emozione che esso suscita. La poesia di
Leśmian proviene da un’altra epoca. Ma non si tratta soltanto
della distanza temporale, piuttosto dall’appartenenza ad
un’altra realtà, irradiata dalla lode dell’eden dell’infanzia e
della giovinezza. Pare che il poeta di Zamość ci ricordi con le
sue parole immagini evocate da un mondo per metà reale e
per metà fantasmagoria impolverata da una patina di mito,
annebbiato dai successivi anni della maturità. La distanza
ed il mito rendono l’opera di Leśmian quasi esotica e pur
tuttavia così vicina a ciascuno, proprio perché rimanda ad
un’esperienza comune: quella dei ,,tramonti dorati”, degli
spazi soprannaturali, degli uccelli così chiassosi come poi mai
più, dei moti del cuore non contaminati dal dubbio. Leśmian
guarda, così sembra, il mondo con gli occhi di un bambino,
ma con la conoscenza e l’esperienza dell’adulto. L’artista - e
non solo lui, del resto, ma ogni persona sensibile al mondo fa a volte esperienza di una siffatta sinergia, del vicendevole
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completamento della maturità con l’infanzia. Il contatto
tra epoche della vita, così caratteristico di Leśmian, evoca
un ulteriore sentimento, un altro tempo del nostro esistere,
quello in cui la realtà sembra essere colta con sguardo diverso
- l’adolescenza - tempo di tempesta e di pressione, tempo dei
primi innamoramenti e delle prime tragedie. ,,E non so come
sia accaduto, né in quale battibaleno, che tu abbia sfiorato col
labbro la mia fronte madida di sudore, che io ti abbia afferrato
le mani, che tu me le abbia date nel raccoglimento, mentre la
macchia di lamponi perdurava costantemente attorno.“ Chi
di noi non ha fatto esperienza di momenti simili e chi, nei
frangenti bui della vita, non li ha richiamati alla memoria
quali tempi di una realtà diversa, di quando non eravamo
altro che creature semi-angeliche, dell’età in cui non eravamo
avviluppati dalla vita, dalla quotidianità - chi di noi non ne
ha nostalgia. Pare che proprio da questa nostalgia per l’ ,,età
dell’oro” tragga origine la forza della poesia ed il desiderio di
riassaporarla nuovamente.
Sia chiaro, il retaggio del poeta va ben al di là della
semplice evocazione dell’atmosfera degli anni giovanili. Vi
troviamo infatti ed il mito antico e la storia d’oriente, e la
riflessione sulla morte e su ciò che vi sarà dopo; tuttavia
sembra che l’intero patrimonio dell’autore de ,,Il filtro
d’ombre” irradi vitalità, - la celebre èlan vital delle opere di
Bergson. L’onniavviluppante rigogliosità, la dinamicità che
non si espande in altro modo che alla maniera del fregio
secessionista delle architetture di Victor Horta. L’energia
fremente, polseggiante e pulsante di nuova vita - irrequieta
e febbrilmente alla ricerca di una via d’uscita - identica
all’esperienza della nostra venuta al mondo. Dell’essere
divenuti, da larve, esseri umani.
La trasformazione della vita e la sua profonda verità
emotiva contenuta nella poesia - il bello dell’evoluzione/
rivoluzione dei nostri corpi, e delle menti, e dei sentimenti,
forse proprio questo fa sì che Leśmian venga costantemente
riscoperto, consentendo nel contempo di riscoprire noi
stessi.
Prof. dr Krzysztof Marek Bąk

Tłumaczenie: Giuliano P. Brumat

yśląc o

olsce…

ystawa polskiej artystki graficzki Joanny Brześcińskiej-Riccio, o znamiennym tytule Moti Cosmici (Zawirowania kosmiczne), która odbyła się niedawno w Muzeum
Ugo Guidi, gdzie liczne grono publiczności mogło podziwiać
jej niezależną drogę twórczą, pobudziła mnie ponownie do
refleksji nad tym, jak ważny jest ten „pomost”, który powstał
na przestrzeni czasu, pomiędzy jak najbardziej włoską Versilią wraz z miastem Pietrasanta, terytorium gdzie praktycznie żyję i mieszkam od zawsze, a Polską, która symbolicznie
może być reprezentowana przez Zamość, „kolebkę” Biennale
Sztuki poświęconemu poecie Bolesławowi Leśmianowi i zatytułowanemu w tym roku 2016 „Dwa światy”.
Nie wchodząc tak naprawdę w meritum sprawy, jakim jest argument tematyczny wystawy, pragnę tu wyodrębnić dwa aspekty istniejące pomiędzy związkiem Pietrasanta/
Italia a Zamość/Polska, które to podkreślają prawdziwość
samego tytułu, jaki został wybrany dla uhonorowania wybitnego literata. Są to dwa „światy”, które są sobie bardziej
bliskie niż mogłoby się to wydawać, zaznaczone nie tylko
poprzez wcześniejsze działania kulturalne realizowane dzięki
Towarzystwu „Renesans”, ale również poprzez aktywną działalność wielu polskich (lub o wyraźnym polskim pochodzeniu) artystów na terenie Pietrasanty, a nie ujmując niczego
innym, wymienię troje z nich, niestety wszyscy troje są już
nieżyjący: przyjaciele Igor Mitoraj i Maria Papa Rostkowska,
jak również i moja córka Marta Gierut, ktorych łączy fakt
umieszczenia ich monumentalnych rzeźb, odpowiednio: „Il
Centauro”, „Gaia” oraz „Il volto e la maschera”, w Międzynarodowym Parku Rzeźby Współczesnej w Pietrasanta (Parco
Internazionale della Scultura Contemporanea di Pietrasanta), parku o światowej renomie.

Wracając do zamojskiego Biennale Sztuki, uważam
że jego nieodłączne zalety wychodzą daleko poza słuszny cel
utrzymania pamięci o wielkim literacie, jakim był Leśmian.
Oprócz tego, że kontynuowana jest wytyczona droga, którą
wcześniej zdefiniowałem jako pomost pomiędzy Polską a Italią, biennale to podkreśla w czasach, takich jak nasze, pełnych
blasków ale i niestety również cieni i groźnych chmur, pilną
przede wszystkim potrzebę nadania wartości Sztuce w szerokim sensie, tak samo jak „pamięć”, w odnowionym znaczeniu
zarówno dialogu (słowo drogie Janowi Pawłowi II) bądź łączności oraz spotkania realnego i symbolicznego pomiędzy „naszymi” dwoma ukochanymi Narodami, które posiadają wiele
wspólnych elementów (Odrodzenie, walka przeciw tyranii, a
tu w sumie wystarczyłaby tylko lektura obu naszych hymnów
narodowych) oraz pomiędzy naszymi krajami - Polską i Italią
a światem.
Jeśli, w końcu, Polska i Italia mogą być zdefiniowane
przeze mnie, jak też i przez innych, prawie na równi jako
jedna tożsamość kulturowa (to znaczy świat), to ten „świat”
stara się nakłonić wszystkie inne „światy”, aby zamieniły słowo „monolog” na „dialog”.
Lodovico Gierut
krytyk sztuki i pisarz

Pietrasanta, kwiecień 2016 r.

Tłumaczenie: Joanna Brześcińska-Riccio,
Agata Kalinowska-Bouvy
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ensando alla

olonia...

a recente personale della artista grafica
polacca Joanna Brzescinska-Riccio, dal significativo titolo
,,Moti Cosmici” - tenutasi a Forte dei Marmi, presso il Museo
,,Ugo Guidi” - in cui il gran pubblico ha potuto ammirare un autonomo percorso creativo, mi spinge nuovamente a
riflettere sull’importanza del ,,ponte” creatosi nel corso del
tempo tra l’italianissima Versilia, cioè il territorio dove, in
pratica, abito da sempre, comprendente la città di Pietrasanta, e la Polonia che può essere simbolicamente rappresentata
da Zamosc, ,,culla” della Biennale d’Arte dedicata al poeta
Boleslaw Lesmian titolata in questo 2016 ,,Due mondi”.
In verità, senza entrare in merito a tale argomento tematico, colgo due elementi tra Pietrasanta/Italia e Zamosc/
Polonia tali da sottolineare la concretezza del titolo stesso
scelto per onorare l’illustre letterato: sono due ,,mondi” più
vicini di quanto si possa pensare, uniti non soltanto dagli interscambi culturali trascorsi messi in essere grazie all’Associazione ,,Renesans”, ma pure dall’attiva presenza attuale di vari
artisti polacchi (o di chiara origine), non ultimi - purtroppo
tutti e tre scomparsi - gli amici Igor Mitoraj e Maria Papa
Rostkowska, cui aggiungo mia figlia Marta Gierut, anche per
la collocazione di loro sculture monumentali rispettivamente
titolate ,,Il Centauro”, ,,Gaia” e ,,Il volto e la maschera”, collocate nel Parco Internazionale della Scultura Contemporanea di Pietrasanta, ormai noto a livello mondiale.
Tornando perentoriamente alla Biennale d’Arte di Zamosc, credo che gli insiti meriti vadano ben oltre i fini connessi al giusto ricordo di quell’imponente letterato quale è
stato Lesmian, ma - pur consolidando un tracciato (prima
l’ho definito ,,ponte”) tra Polonia e Italia - evidenzia soprattutto l’impellente necessità, in tempi come i nostri pieni di
10

luci ma purtroppo anche di ombre e di nubi minacciose, di
dare valore all’Arte in senso ampio, quale memoria, in un rinnovato significato sia di dialogo (una parola cara a Giovanni
Paolo II), sia di comunicazione e di incontro reale e simbolico
tra le ,,nostre” due amate Nazioni aventi molti elementi comuni (il Risorgimento, la lotta contro la tirannide, e poi basterebbe la lettura delle parole dei rispettivi inni nazionali), e
tra le medesime e il mondo.
Se, in definitiva, Polonia e Italia possono essere definite da me e da altri quasi alla stregua di un’unica entità
culturale (cioè un mondo), quel ,,mondo” cerca e tenta di sollecitare tutti gli altri ,,mondi” affinché sostituiscano la parola
,,soliloquio” con colloquio.

Lodovico Gierut
Scrittore e critico d’arte

Pietrasanta, aprile 2016 r.

asze Muzeum Ugo Guidi - MUG wraz ze
Stowarzyszeniem „Amici del Museo Ugo Guidi onlus” z radością i zaszczytem przyjęło propozycję objęcia honorowym
patronatem V-te Biennale Sztuki „Dwa światy”, poświęcone
wielkiemu polskiemu poecie Bolesławowi Leśmianowi.
Możliwość naszej obecności, jako honorowego patrona, jest dla naszej instytucji niezmiernie ważna, gdyż w ten
sposób umacniamy więź zapoczątkowaną z Polską już wcześniej, kiedy w salach naszego domu-muzeum gościły wystawy indywidualne dwóch artystek polskich: Tatiany Lewresz
w 2010 roku i Joanny Brześcińskiej-Riccio w 2016 r., a oba
te wydarzenia odbyły się także pod patronatem Instytutu
Polskiego w Rzymie.
Jednocześnie, w obecnej edycji zamojskiego Biennale Sztuki
uczestniczą także dwie artystki włoskie, które Muzeum Ugo
Guidi już wystawiało.
Życzymy zatem tej edycji Biennale jak największego,
zasłużonego sukcesu i wyrażamy nadzieję na rozwinięcie
naszej dalszej współpracy, dając tym samym dowód nieustającego udziału dla wspólnego rozwoju artystycznego i
kulturalnego, będącego z naszej strony wyrazem szacunku i
przyjaźni istniejących między Polską i Włochami.

l Museo Ugo Guidi - MUG insieme all’Associazione ,,Amici del Museo Ugo Guidi onlus” è lieto ed onorato
di concedere il patrocinio alla V Biennale d’Arte di Zamosc
,,Due mondi”  dedicata alle poesie del grande poeta polacco
Boleslaw Lesmian.
Essere presenti col nostro patrocinio è molto importante perché rinforza un vincolo già instaurato con la Polonia in quanto nelle nostre sale della casa-museo sono state
ospitate le mostre personali di due artiste polacche Tatiana
Lewresz nel 2010 e di Joanna Brzescinska - Riccio nel 2016
patrocinate dall’Istituto Polacco di Roma.
Inoltre proprio in questa edizione della Biennale
d’Arte di Zamosc sono presenti le due artiste italiane che
hanno già esposto al Museo Ugo Guidi.
Auspichiamo un crescente meritato successo a questa edizione della Biennale, ci auguriamo di poter stabilire
un rapporto di collaborazione continuativo per una comune
crescita artistica e culturale nel segno di stima e amicizia esistente tra Polonia e Italia.

Vittorio Guidi
Museo Ugo Guidi -MUG

Vittorio Guidi
Dyrektor Muzeum Ugo Guidi - MUG

Forte dei Marmi, kwiecień 2016 r.

Tłumaczenie: Joanna Brześcińska-Riccio
Agata Kalinowska-Bouvy

Forte dei Marmi, aprile 2016
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Wczesnym rankiem
Gdy ulice stopami ludzkimi nie tknięte
W słońcu porannym stoją dla nieba otworem,
Nie poznaję drzew dawnych - takie są zaklęte,
Tak trafnie olbrzymieją i tak pachną - borem.
Zda się, że po raz pierwszy owiane szelestem
Jawią się moim oczom w cudnym niepoznaniu,
Jakbym zostawił je nagle na ich skrytym trwaniu
W świecie zgoła innym niż ten, gdzie ja jestem.
Lecz pierwszy zgiełk ulicy, wrzask życia ułudy
Płoszy je, że - malejąc - tłumią czary swoje
I cofają się właśnie w ten świat, gdzie ja stoję
I podglądam ich pilnych przeistoczeń trudy.

12

grafika

Eugeniusz Delekta

Penetracje (2015 r.)
tech. mieszana, 90 x 39 cm

13

rysunek

Joanna Brześcińska - Riccio

W nicość śniąca się droga (2016 r.) rys. tusz na papierze Magnami, 50 x 70 cm

14

grafika

Tadeusz Ramik

Przemijanie (2015 r.) akwaforta/akwatinta, 10 x 10 cm

15

Odjazd
Gdym odjechał na zawsze znajomym gościńcem,
Patrzyły na mnie bratków wielkie złote oczy,
Podkute szafirowym dookoła sińcem.
Był klomb i rój motyli, i błękit przeźroczy,
I rdzawienie się w słońcu dojrzałej rezedy.
A gdy byłem już w drodze, sam nie wiedząc, kiedy
I czemu - przypomniał te oczy, przyziemnie
Śledzące mą zadumę i wpatrzone we mnie
Tym wszystkim, czym można wpatrzeć w świat i dalej.
Co widziały te oczy, nim w tysiącu alej
Zginąłem, jedną chatę rzucając za sobą?
I czemu z szafirową zawczasu żałobą
Patrzyły w ten mój odjazd poprzez zieleń rdzawą
Rezedy, co pachniała, przytłumiona trawą?
I dlaczego te oczy były coraz łzawsze?
Czy nie wolno nic nigdy porzucać na zawsze
I zostawiać samopas kędyś - na uboczu?
Czy nie wolno odjeżdżać znajomym gościńcem
Oddalać się zbytnio od tych złotych oczu,
Podkutych dookoła szafirowym sińcem?

16

grafika

Krzysztof Marek Bąk

Odjazd (2016 r.) grafika cyfrowa, 30 x 29,4 cm
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Lubię szeptać ci słowa
Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą Prócz tego, że się garną do twego uśmiechu,
Pewne, że się twoim ustom do cna wytłumaczą I nie wstydzą się swego mętu i pośpiechu.
Bezładne się w tych słowach niecierpliwią wieści A ja czekam, ciekawy ich poza mną trwania,
Aż je sama powiążesz i ułożysz w zdania
I brzmieniem głosu dodasz znaczenia i treści…
Skoro je swoją wargą wyszepczesz ku wiośnie Stają mi się tak jasne niby rozkwit wrzosu I rozumiem je nagle, gdy giną radośnie
W śpiewnych falach, co mnie kocha, głosu.
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tkanina artystyczna

Alicja Kowalska

bez tytułu (2015 r.) gobelin, 176 x 166 cm

19

malarstwo

Milena Romanowska

Prześwit II (2012 r.) olej/płótno, 60 x 70 cm

20

malarstwo

Dariusz Mlącki

Koperta (2015 r.) akryl/korek, 60 x 90 cm

21

malarstwo

Donat Kowalski

bez tytułu (2014 r.) olej/płótno, 120 x 140 cm

22

malarstwo

Łucja Piwowar-Bagińska

Sky Adwenture (2015 r.) akryl/płótno, 95 x 165 cm

23

malarstwo

Maria Rita Vita

Światło z cierni (2014 r.) olej/płótno, 70 x 100 cm

24

malarstwo

Karol Mazuś

Siostra Meduzy Dama 2 (2013 r.)
akryl/płótno, 80 x 60 cm

25

Przed świtem
Trwa jeszcze ciemne rano Śpi niebo nad altaną.
Staw błysnął o dwa kroki Już widać, że głęboki.
W łopuchu czy w pokrzywie
Świerszcz dzwoni przeraźliwie!
Rozpoznajże w ciemnocie,
Czy wróbel tkwi na płocie?
Kształt wszelki wybrnął z cienia,
Lecz nie chce mieć imienia.
Chce snom się jeszcze przydać:
Nie widać nic, a - widać.

26

malarstwo

Elżbieta Gnyp

Nie widać nic, a - widać (2016 r.), pastel/papier, 50 x 70 cm

27

malarstwo

Stanisław Mazuś

Dorota Waligóra (2007 r.) olej/płótno, 60 x 60 cm

28

malarstwo

Annamaria Maremmi

Żale (2016 r.) olej/płótno, 60 x 60 cm

29

malarstwo

Katarzyna Orthwein

Zazdrość (2016 r.) olej/płótno, 40 x 50 cm

30

malarstwo

Barbara Szubińska

Drzewo wiadomości (2014 r.) akwarela/papier, 74.5 x 55,5 cm

31

malarstwo

Lidia Małyszko-Ramik

Anioł II (2014 r.) olej/płótno, 24 x 30 cm

32

malarstwo

Maja Wojnarowska

Rusałki (2005 r.) akryl/płótno, 92 x 73 cm

33

malarstwo

Zofia Kosiorek-Poździk

Ogród nocą (2015 r.) pastel/papier, 70 x 60 cm

34

malarstwo

Agnieszka Szenberg

Srebroń (2015 r.) akryl/płótno, 81 x 100 cm

35

malarstwo

Maria Małyszko-Jarzębicka

Ulotność (2012 r. ) olej/płótno, tryptyk 3 x 72 x 30 cm

36

malarstwo

Wojciech Zembrzuski

Rejent, Poeta (2016 r.), rys. tusz, akwarela, 2 x 36 x 27 cm

37

malarstwo

Elżbieta Hałasa / Włodzimierz Pastuszak

Dwa światy (2016 r.) tech. miesz. olej/akryl/płótno, 90 x 100 cm

38

malarstwo

Agnieszka Sitko

z cyklu Całun VII (2015 r.) olej/płótno, 70 x 50 cm

39

rzeźba ceramiczna

Massimo Facheris

Dusza poety (2016 r.)
terakota patynowana, ok. 35 cm
40

rzeźba

Bogusław Bodes

Drzewo zbudzone do życia (2016 r.)
rzeźba, 290 x 120 cm
41

rzeźba ceramiczna

Katarzyna Handzlik

Żeglarz (2016 r.) rzeźba ceramiczna, 50 x 30 x 25 cm

42

rzeźba ceramiczna

Zygmunt Jarmuł

Jarmulak (2015 r.)
terakota, 270 x 56 cm

43

rzeźba

Tomasz Bełech
Tajemnica (2016 r.)
metal, żywica, ceramika, 60 x 20 x 15 cm

44

relief

Marian Molenda
Retrospekcja I (2014 r.) relief, brąz, 25 x 18 cm

45

rzeźba

Marta Gierut

Drzewo oliwne (1998 r.) marmur, 46 x 38 cm

46

Wystwa międzynarodowa
„Dwa światy”
Krzysztof Marek BĄK
Tomasz BEŁECH  Bogusław BODES
Joanna BRZEŚCIŃSKA-RICCIO  Eugeniusz DELEKTA
Massimo FACHERIS  Marta GIERUT  Elżbieta GNYP
Katarzyna HANDZLIK  Elżbieta HAŁASA  Zygmunt JARMUŁ
Zofia KOSIOREK-POŹDZIK  Alicja KOWALSKA
Donat KOWALSKI  Maria MAŁYSZKO-JARZĘBICKA
Stanisław MAZUŚ  Karol MAZUŚ  Annamaria MAREMMI
Lidia MAŁYSZKO-RAMIK  Dariusz MLĄCKI  Marian MOLENDA
Katarzyna ORTHWEIN  Włodzimierz PASTUSZAK
Łucja PIWOWAR-BAGIŃSKA  Tadeusz RAMIK
Milena ROMANOWSKA  Agnieszka SITKO
Agnieszka SZENBERG  Barbara SZUBIŃSKA
Maria Rita VITA  Maja WOJNAROWSKA
Wojciech ZEMBRZUSKI
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Krzysztof Marek BĄK
(Bielsko-Biała, Polska)
e-mail: kmbk.exlibris@gmail.com
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Doktor habilitowany sztuki, od 2004 r. związany
z Uniwersytetem Śląskim, prowadzi Pracownię Ekslibrisu Cyfrowego i II Pracownię Artystycznej Grafiki Cyfrowej. Głównym obszarem jego zainteresowań twórczych jest ekslibris i miniatury graficzne. W dorobku
artysty jest ponad 1000 realizacji, które prezentował na
80 wystawach indywidualnych w: Polsce, Niemczech,
Danii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, USA i Kuwejcie.
Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i konkursach uzyskując 30 nagród i wyróżnień. Jest członkiem
międzynarodowych towarzystw księgoznakowych. Zajmuje się teorią ekslibrisu oraz działalnością promocyjną
i kuratorską. Jest dyrektorem artystycznym gliwickiego
Międzynarodowego Konkursu na Ekslibris.
Tomasz BEŁECH
(Zamość, Polska)
e-mail: tomaszbelech@gmail.com
Ur. w 1975 r. w Zamościu. Artysta rzeźbiarz, absolwent
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu.
Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Dyplom z medalem w pracowni prof. Jerzego Nowakowskiego w 2001 r. Nauczyciel Liceum
Plastycznego im. Bernarda Morando w Zamościu.
Twórczość w dziedzinie rzeźby i rysunku.
Bogusław BODES
(Zamość, Polska)
tel. +48 516055774
Ur. w 1942 r. na Zamojszczyźnie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Wydziału Malarstwa
i Grafiki. Dyplom w 1968 r. w pracowni prof. A. Marczyńskiego. Twórczość w dziedzinie malarstwa, rysunku,
projektowania graficznego, kaligrafii. Od 1988 r. zajmu48

je się scenografią, rzeźbą, działaniami przestrzennymi.
Z Zamościem związany jest od 1968 r., w l. 1968-2006
pracą pedagogiczną w PLSP, w l. 1970-1980 pełnił funkcję wicedyrektora do spraw artystycznych. Od 1968 r.
uczestniczy w wystawach zbiorowych: środowiskowych,
ogólnopolskich i międzynarodowych, plenerach i pokazach poplenerowych. Charakterystyczny dla artysty jest
cykl rzeźb i instalacji pt. Obiekty natury. Nagrodzony za
szczególny wkład pracy w rozwój edukacji artystycznej
w Polsce Nagrodą I st. CEA Ministra Kultury i Sztuki.
W 2012 r. zorganizował indywidualną wystawę jubileuszową z okazji 45-lecia pracy artystycznej pt. Obiekty
natury. Uczestniczył we wszystkich wystawach dedykowanych poezji Bolesława Leśmiana.
Joanna BRZEŚCIŃSKA- RICCIO
(Aulla, Włochy)
e-mail: joamass@alice.it,
www.joannabrzescinska-riccio.com
Ur. w Krasnymstawie w 1959 r., od 1986 mieszkała w
Zamościu, z którym jest nadal związana, od 1989 roku
mieszka i pracuje w Toskanii we Włoszech. Absolwentka
Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, dyplom z grafiki (1985 r.). Członek ZPAP, Arts Council - Rada Plastyki PSEP&ZPAP oraz Stowarzyszeń
Art. i Akademickich we Włoszech. Twórczość w dziedzinie grafiki oraz rysunku tuszem na płótnie i ceramice. W 1988 r. pierwsza indywidualna wystawa w Galerii
Sztuki Współczesnej w Zamościu, w 1990 r. w Cappella Medicea w Seravezza (Włochy). Autorka ponad 30
wystaw indywidualnych we Włoszech (m.in.: Piza, Florencja, Mediolan, Rzym, Wenecja), Francji, Niemczech
oraz Polsce. W 2016 r. wystawa w Muzeum Ugo Guidi
w Forte dei Marmi. Uczestniczyła w ok. 150 wystawach zbiorowych i przeglądach sztuki: Włochy, Francja,
Hiszpania, Wlk. Brytania, Belgia, Turcja, USA, Polska.
Laureatka ok. 40 nagród i wyróżnień. Prowadzi działalność w zakresie popularyzacji sztuki polskiej i włoskiej,
w l. 2010-2012 inicjatorka i współorganizatorka wy-

miany artystycznej pomiędzy Pizą i Zamościem. Wielokrotnie uczestniczyła w Sympozjach i Kongresach
Polonii, podczas których prezentowała swą twórczość.
Biogram artystki jest we włoskich i polskich katalogach
i periodykach sztuki m.in.: słowniku biograficznym
(red. A. i Z. Judyckich „Polonia” wyd. PWN Warszawa
2000) Wielkiej Encyklopedii Polonii Świata (red. prof.
Z. Piaska, Częstochowa 2014), Catalogo dell’Arte Moderna Italiana. Gli artisti italiani dal primo novecento ad
oggi (Katalog Współczesnej Sztuki Włoskiej. Artyści włoscy
z początku XX wieku do chwili obecnej, nr 51 Mediolan
2015). O jej twórczości pisali: Lodovico Gierut, Vittorio Guidi, Marilena Cheli Tomei, Manuela Antonucci,
Roberta Fiorini, Massimiliano Sbrana, Alvaro Spagnesi,
Dino Pasquali, Luigi Muccitelli, Bruno Chiarini, Teodosio Martucci, Giulia Sillato, Giuseppe L. Coluccia,
Sandra Lucarelli, Sandro Serradifalco, Donato Conenna, Fabio Bianchi, Bruno Pollacci, Bruna Nizzola, Jan
Wiktor Sienkiewicz, Zbigniew Judycki, Agata Kalinowska-Bouvy, Ks. Czesław Nowak, Elżbieta Gnyp, Waldemar Brzyski, Teresa Madej. Prace artystki są w zbiorach m.in.: Muzeum Mandralisca w Cefalù, Archiwum
Sztuki - Kolekcja Galerii GAMeC - Centro Arte Moderna w Pizie, Museo Storico alla Resistenza di S. Anna
w Stazzema (Lucca), Pinakoteka Muzeum Rodolfo
Valentino w Castellaneta (Taranto), UM w Pontremoli
(Massa), Archiwum Emigracji Biblioteki UMK w Toruniu, Galerie Château D’Halloy w Europejskim Centrum Polonijnym, Vaudricourt, Galleria Bonan Studio
Arte Due w Wenecji, World Museum w Palazzo Arese
Jacini w Cesano Maderno (Mediolan), Muzeum Ziemi
Prudnickiej w Prudniku, BWA - Galeria Zamojska w
Zamościu, Comitato Archivio artistico - documentario
Gierut w Marina di Pietrasanta (Lucca), Towarzystwa
„Renesans” w Zamościu - Leśmianowa Kolekcja Sztuki,
Muzeum Ugo Guidi w Forte dei Marmi oraz prywatnych (Włochy, Polska, Francja, Niemcy).

Eugeniusz DELEKTA
(Bielsko-Biała, Polska)
e-mail: eugeniuszdelekta@o2.pl
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w Zamościu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki w Katowicach (1972 r.) Zajmuje się grafiką, malarstwem, kształceniem artystycznym. Jest autorem ponad 60 wystaw
indywidualnych w galeriach krajowych i zagranicznych.
Brał udział w ponad 390 wystawach zbiorowych, w tym
ponad 80 wystawach międzynarodowych grafiki. Za
swoją twórczość uzyskał ponad 40 nagród i wyróżnień.
Od 1973 r. pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, od 1992 r. na stanowisku profesora. W latach
1996 - 2002 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Sztuki
w Cieszynie oraz dziekana Wydziału Artystycznego (w
l. 2002 - 2008) UŚ. Prace graficzne i malarskie artysty
znajdują się w licznych zbiorach muzealnych w kraju i
za granicą w: Belgii, Francji, Hiszpanii, Czechach, Rumunii, Bułgarii, Tajlandii, Finlandii, Macedonii, Włoszech, Kanadzie, Chinach, USA, Tajwanie, Meksyku,
Turcji.
Massimo FACHERIS
(Querceta, Lucca, Włochy)
e-mail: facherismassimo@gmail.com
Ur. w 1955 r. w Bergamo, uczestnik Akademii „Carrara” - kursu sztuk pięknych. W Bergamo zajmował się
twórczością w zakresie rysunku i malarstwa, tworzył,
wystawiał prace o tematyce sakralnej m.in. w Ex Chiesa Vecchia w Celusco d’Adda. Od kilku lat mieszka
i prowadzi pracownię rzeźby w Querceta. Bierze aktywny udział w licznych wystawach zbiorowych m.in.:
„Viaggio d’Artisti In Europa” w Palazzo Berlaymont w
Bruksela (2014 r.), w l. 2015 -2016 uczestniczył w wystawach Comitato Archivio artisteo-documentario Gierut w ramach wymiany artystycznej pomiędzy miastami: toskańskim Pietrasanta i sycylijskim Cefalù oraz w
wystawach w: Viareggio, Stazzema, Seravezza, Forte dei
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Marmi. W l. 2015-2016 prezentował rzeźby na wystawie indywidualnej w Pietrasanta pt. Gardini Della Versilia. Członek Comitato Archivio artisteo-documentario
Gierut. Prace artysty znajdują się w licznych zbiorach
kolekcji publicznych i prywatnych m.in. w zbiorach
Silvio Berlusconi’ego. Biogram artysty jest w licznych
włoskich katalogach i periodykach sztuki np.: Catalogo
dell’Arte Moderna Italiana. Gli artisti Italiami dal promo
novecento ad oggi, (Katalog Współczesnej Sztuki Włoskiej.
Artyści włoscy z pocz. XX w. do chwili obecnej, nr 51, Mediolan 2015 r.).
Marta GIERUT
(ur. 1977 r. Pietrasanta
zm. 2005 r. Massarosa, Włochy)
Kształciła się w pracowni malarza i rzeźbiarza Franco
Miozzo. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Carrarze. Prace artystki znajdują sie w zbiorach publicznych
włoskich instytucji m.in.: Museo dei Bozzetti w Pietrasanta, Museo della Resistenza w Stazzema, Museo
della Carta w Pescia, Urzędach Miast: Forte dei Marmi, Cascina, San Roberto. Rzeźba Il volto e la maschera
eksponowana jest w Marina di Pietrasanta i obok dzieł
słynnych artystów w Międzynarodowym Parku Rzeźby
Współczesnej w Pietrasanta (Parco Internazionale della Scultura Contemporanea di Pietrasanta). Ukazała się
okolicznościowa publikacja - katalog dzieł Il volto e la
maschera „Poesie e opere” (Editoriale Giorgio Mondadori, Milano) Twarz i maska, wiersze i twórczość artystyczna, (Editoriale Giorgio Mondadori, Mediolan 2012).
W 2015 r. zorganizowano w Fundacji „La Versiliana”
w „Green House” wystawę retrospektywną artystki pt.
Poesie e opere (Poezje i dzieła), na której zaprezentowana
została twórczość z zakresu: grafiki, rzeźby, malarstwa
i poezji oraz fotografie autorstwa fotografów Daniele
i Emanuele Bertoni.
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Elżbieta GNYP
(Zamość, Polska)
e-mail: elgnyp@wp.pl
Absolwenta Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w Zamościu i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, dyplom z wyróżnieniem w pracowni
rysunku i malarstwa doc. R. Dybczyńskiego (1988 r.).
Studia Podpyl. na Wydz. Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego w Warszawie (1991 r.). Od 1996 r. członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Wypowiada
się w zakresie: malarstwa, rysunku, grafiki książki, grafiki użytkowej, fotografii art. Od 2010 r. wykładowca
na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej
Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Zajmuje się eseistyką i publicystyką w zakresie sztuki. Autorka ponad 150 publikacji, m.in. red. periodyku Zapis
Czasu. Dziedzictwo i współczesność, Zamojski Kwartalnik
Kulturalny, katalogów wystaw, antologii i tomów poezji.
Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczyła w 120 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych (Włochy, Niemcy, Rosja). W l. 1990-1999
komisarz art. ogólnopolskich plenerów malarskich w
Zwierzyńcu i wystaw poplenerowych. Kuratorka art.
wystaw sztuki współczesnej, od 2006 r. wystaw Zamojskiego Leśmianowego Biennale Sztuki. Brała udział w
plenerach, sympozjach i konferencjach związanych ze
sztuką, w 2000 r. w Kongresie Kultury Polskiej w Warszawie. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana m.in.:
1996, 1998 - nagroda Wojewody Zamojskiego, w 2002
r. - Srebrny Krzyż Zasługi, 2004 - nagroda Prezydenta
m. Zamość, laureatka Konkursu Dziennikarskiego im.
M. Dereckiego (SDP Lublin 2004, 2005), stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007
r.), Animator Kultury ‘2009 r. i Nagroda Marszałka Woj.
Lubelskiego, w 2012 r. uhonorowana odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Ambasador Kultury ‘2013 r.

Katarzyna HANDZLIK
(Bielsko-Biała, Polska)
e-mail:katarzyna.handzlik.bak@gmail.com
www:http://katarzynahandzlikb.wix.com/ceramika
Absolwentka bielskiego Liceum Sztuk Plastycznych
i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom
z wyróżnieniem w zakresie ceramiki uzyskała na Wydziale Ceramiki i Szkła. Na macierzystej uczelni obroniła doktorat w zakresie sztuki. Obecnie jest adiunktem
w Pracowni Ceramiki, Zakładu Rzeźby na Wydziale
Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką kilkunastu wystaw indywidualnych. Artystka brała udział
w wielu wystawach zbiorowych, plenerach, sympozjach
i konferencjach związanych ze sztuką. Twórczość Katarzyny Handzlik związana jest wokół rzeźby ze szczególnym uwzględnieniem medium ceramicznego.
Elżbieta HAŁASA
(Bielawa, Polska)
e-mail: elhalasa@o2.pl
Absolwenta Liceum Plastycznego im. Bernarda Morando w Zamościu i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem u prof. Ryszarda Otręby
w Katedrze Komunikacji Wizualnej na Wydziale Form
Przemysłowych (1990 r.) Członek ZPAP (1990 r.). Na
dorobek artystyczny z zakresu grafiki użytkowej wchodzą projekty: znaków graficznych (np. Black Red White, herbu miasta Zwierzyniec), medali (m.in. „za zasługi
dla rozwoju polskiej ultrasonografii), sztandarów, okolicznościowych druków, wydawnictw, dyplomów, ilustracji książkowych. W l. 90-tych współpracowała z red.
„Kwietnik”, „Ogrody”. W 1998 r. laureatka II miejsca w I Mistrzostwach Polski w Układaniu Kwiatów.
W twórczości ważne miejsce stanowi malarstwo. Autorka 23 indywidualnych wystaw malarstwa, artystka brała
udział w kilkudziesięciu prezentacjach zbiorowych. Od
2014 r. jest wykładowcą w Polsko-Japońskiej Akademii
Technik Komputerowych w Warszawie na Wydziale
Sztuki Nowych Mediów. Była wielokrotnie nagradzana

i wyróżniana m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotą
odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Za opiekę nad zabytkami”. Prace Elżbiety Hałasy znajdują się w zbiorach instytucji oraz licznych kolekcjach
prywatnych w kraju i za granicą.
Zygmunt JARMUŁ
(Szczebrzeszyn, Polska)
tel. +48 793 100 433
Ur. w Szczebrzeszynie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Mariana
Koniecznego (1988 r.). od 1990 r. jest nauczycielem
przedmiotów artystycznych w Liceum Plastycznych
w Zamościu. Twórczość w zakresie; rzeźby, malarstwa,
ceramiki. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych oraz kilku realizacji pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb sakralnych. Artysta Zygmunt Jarmuł bierze
aktywny udział w wystawach zbiorowych ogólnopolskich i międzynarodowych oraz plenerach malarskich
i rzeźbiarskich w kraju i za granicą.
Zofia KOSIOREK-POŹDZIK
(Płoskie, Polska)
tel. 84 5431440
Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu M.
Kopernika w Toruniu. Dyplom w pracowni grafiki
prof. E. Piotrowicza (1971 r.). Twórczość w dziedzinie malarstwa i rysunku. W l. 1972-2003 związana
pracą pedagogiczną z PLSP w Zamościu. Od 1972 r.
bierze aktywny udział w życiu artystycznym zamojskiego środowiska plastycznego m.in. w l. 1982-1991
uczestniczyła we wszystkich wystawach zbiorowych
w Galerii Sztuki Współczesnej, w pokazach: Zamość,
Łuck (ZSRR - ob. Ukraina) oraz prezentacjach: 1972
r. - Grupy Zamojskiej, BWA Zamość; 1973 r. - Grafika
lubelskiego Okręgu ZPAP, BWA Lublin; 1976 r. - Plastycy Zamościa, LDM Lublin;, 1977 r. - Ogólnopolska
Wystawa Zamość w sztuce, BWA Zamość. W l. 19761998 uczestniczyła w plenerach malarskich na Rozto51

czu (Krasnobród, Zwierzyniec), w międzynarodowych:
Debreczyn (Węgry), Schwäbisch Hall (Niemcy), Łuck,
Kowel (Ukraina), w 2012 r. w wystawach: PisArt Expo,
Stazione Leopolda, Piza (Włochy), Audytorium de Salone del Mobile, Ponsacco (Włochy). Od 2014 r. brała
udział w Międzynarodowym Plenerze Malarskim Nauczycieli woj. lubelskiego i Ukrainy w Sosnowcu.
Alicja KOWALSKA
(Szczebrzeszyn, Polska)
e-mail: alicja.maria.kowalska@gmail.com
Ur. w1958 roku w Biłgoraju. Absolwentka zamojskiego
Liceum Plastyczne. W l. 1978 - 83 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Plastycznej w Łodzi i Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa.
Dyplom w 1983 r. w pracowni tkaniny artystycznej prof. Lilli Kulki. Stypendystka Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Twórczość w dziedzinie malarstwa i sztuki włókna. Bierze udział w prezentacjach
zamojskiego i krakowskiego środowiska artystycznego,
m.in. w Festiwalu Tkaniny Artystycznej - Powiązania,
wystawie Pieczęć Czasu w Krakowie. Zajmuje się pracą
pedagogiczną w Liceum Plastycznym w Zamościu.
Donat KOWALSKI
(Szczebrzeszyn, Polska)
e-mail: donatkowalski@gmail.com
Ur. w 1958 r. w Szczebrzeszynie. Studia w Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa
w pracowni prof. Jana Szancenbacha. Dyplom z wyróżnieniem w 1983 r. Od 1988 roku jest pracownikiem
Wydz. Artystycznego UMCS w Lublinie. W 1994 r.
obronił doktorat, w 2004 roku przewód habilitacyjny na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Adiunkt II stopnia w Zakładzie Rysunku
i Malarstwa nr II Wydziału Artystycznego UMCS w
Lublinie. Artysta jest autorem siedemnastu wystaw
indywidualnych, brał udział w około 100 wystawach
zbiorowych.
52

W latach 1984, 1985, 1999 roku stypendysta Ministra
Kultury i Sztuki.
Maria MAŁYSZKO-JARZĘBICKA
(Zamość, Polska)
tel. +48 500 417 102
Ur. w 1957 r. w Zamościu. Absolwentka PLSP w Zamościu. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom w 1985 r. w pracowni prof. K. Śramkiewicza w zakresie malarstwa, specjalizacja dodatkowa
- grafika warsztatowa. Twórczość w zakresie malarstwa,
rysunku i grafiki. Wystawa indywidualna - Dyplom
KMPiK Gdańsk, w l. 1987 - 2016 brała udział w ok.
30 wystawach zbiorowych zamojskiego środowiska plastycznego, wystawach absolwentów PLSP. W 2006 r.Łąka - Leśmianowi – w l. 2007 - 2008 uczestniczyła w
Międzynarodowym Konkursie Graficznym Mini Print
Internasjonal Decadaques, Barcelona (Hiszpania), Bagez (Francja), Wingwield (Wielka Brytania), w l. 2014
-2014 Letni Przegląd Plastyki Zamojskiej, BWA - Galeria Zamojska, Zamość, 2015 r. - wystawa Absolwenci,
70 lat PLSP, Galeria Stalowa, Zamość.
Stanisław MAZUŚ
(Tychy, Polska)
e-mail: maestromazusart@o2.pl
www:mazus.pl
Ur. w 1940 r. w Lublinie. Studia w Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. E.
Eibischa. Od 1967 r. bierze aktywny dział w okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach,
konkursach, plenerach. Brał udział w prezentacji sztuki
polskiej za granicą. Zorganizował ponad 200 wystaw
indywidualnych m.in. w: Sofii, Pradze, Mediolanie,
Wiedniu, Sztokholmie, Nowym Jorku.

Karol MAZUŚ
(Dortmund, Niemcy)
e-mail: kartmazus@freenet.de
www:mazus-art.com
Ur. w 1973 r. w Tychach. Od 1987 r. mieszka w Dortmundzie. Studia w l. 1998 -2001 Collegium Westfalskie, 2003-2006 Wyższa Szkoła Dresingu. Od 2006
roku bierze udział w polskich i międzynarodowych wystawach i plenerach. W 2013 r. zadebiutował indywidualną wystawą w Noc Muzeów w Gorzowie Wielkopolskim. Wystawiał w muzeach i galeriach miejskich:
Drezdenka, Poznania, Krakowa, Zawiercia, Zaborza,
Tychów, Mikołowa, Katowic, Olkusza, Istebnej, Jaworzynki, Jasnowic. Pobyt w Indiach, Chinach, Nepalu,
Grecji i Ukrainie poszerzyły spektrum zainteresowań
artysty, do których, obok grafiki komputerowej 2D, 3D
oraz animacji należą malarstwo sztalugowe, ścienne, fotografia artystyczna.
Annamaria MAREMMI
(Campi Bisenzio, Włochy)
e-mail:annamaria.maremmi@gmail.com
www:annamariamaremi.eu
Ur. W Rzymie, od 70-tych lat XX w. mieszka i tworzy
we Florencji. Prace prezentowała na wystawach indywidualnych w: Muzeum Ugo Guidi (Forte dei Marmi,
2014) i Willa „LaVersiliana” (Marina di Pietrasanta,
2015). W 2015 r. brała udział w wystawach zbiorowych
organizowanych przez Comitato Archivio artistco-documentario Gierut w ramach art. wymiany pomiędzy
miastami: toskańskim Pietrasanta w Palazzo Panicchi a
sycylijskim Cefalù w Muzeum Mandralisca. Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień m.in.: czterokrotna
finalistka konkursu pt. Premiofirenze w Palazzo Vecchio
- Florencja oraz nagrody I - Rione S. Michele, II - Cardo
d’Argento, III - w konkursie Caran d’Ache. Jest członkiem stowarzyszeń art.: Antica Compagnia del Paiolo,
Simultanea Spazi d’Arte, Amici del Museo Ugo Guidi
- onlus, Toscana Cultura, Comitato Archivio ar

tistco-documentario Gierut. Prace artystki znajdują się
w zbiorach: Muzeum Ugo Guidi w Forte dei Marmi,
UM Pontassieve i Stazzema, Telesia Museum, Caffe
Art. Lotterario „Le Giubbe Rosse” we Florencji, Muzeum Mandralisca w Cefalù i w kolekcjach prywatnych.
Recenzje o twórczości pisali: Pierfrancesco Listri, Ugo
Fortini, Roberta Fiorni, Lodovico Gierut.
Lidia MAŁYSZKO-RAMIK
(Gdańsk, Polska)
tel. 58 3034572
Ur. w 1946 r. w Zamościu. Absolwentka Państwowej
Wyższej Szkoły Plastycznej w Gdańsku. Dyplom na
Wydziale Malarstwa w 1972 r. Jest członkiem ZPAP.
W l. 1976, 1978 stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Brała udział w wielu wystawach, plenerach, konkursach krajowych oraz międzynarodowych, autorka
pokazów indywidualnych. Laureatka licznych nagród
i wyróżnień (Czechy, Francja, Włochy, Niemcy). Prace
artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i
za granicą oraz w zbiorach instytucji państwowych, galeriach i muzeach. Zajmuje się twórczością w zakresie:
malarstwa sztalugowego, rysunku i grafiki.
Dariusz MLĄCKI
(Warszawa, Polska)
e-mail: mlackiart@onet.eu
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na
Wydziale Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. T. Dominika, prof. Z. Gostomskiego w
1989 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów
Plastyków w Warszawie i Stowarzyszenia Otwarta Pracownia w Krakowie. Artysta współpracuje z wieloma
prestiżowymi galeriami w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w
Warszawie, Galerii Narodowej „Zachęta” w Warszawie,
Centrum Rzeźby w Orońsku, Fundacji Adenauera,
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Galerii Studio Kolekcji Perii, Broadwayu Galery New
York, Galerii Białej w Lublinie, Muzeum w Chełmie,
Leśmianowej Kolekcji Sztuki w Zamościu.

chowie, Muzeum Dom Rodzinny JP II w Wadowicach,
Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, kolekcjach
prywatnych w Brazylii, USA, Niemczech, Czechach.

Marian MOLENDA
(Nysa, Polska)
e-mail: marianmolenda@interia.pl
Ur. w 1958 r. w Baranowie Lub. Absolwent PLSP
w Nałęczowie, studia na Wydziale Rzeźby PWSSP w
Gdańsku (w pracowni rzeźby prof. F. Duszenki). Dyplom z wyróżnieniem w 1983 roku. Kierownik Katedry
Intermediów, prowadzi pracownię rzeźby w Instytucie
Sztuki Uniwersytetu Opolskiego na stanowisku profesora zwyczajnego. W l. 1983-1984 stypendysta MKiSz.
Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych
w kraju i poza granicami m.in. w: Niemczech, Czechach, USA, Francji, Rosji, na Węgrzech, Chinach.
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach
rzeźbiarskich, ogólnopolskich i regionalnych m.in.: Nagroda Prezydenta woj. Opolskiego w dziedzinie rzeźby
za 1997 rok, II nagroda na ogólnopolskim konkursie
interdyscyplinarnym Egeria, Ostrów Wlkp. 2002 r.,
nagroda Starosty Nyskiego za osiągnięcia w dziedzinie rzeźby 2002 r., nagroda miasta Nysy za osiągnięcia
w dziedzinie kultury za 2004 r., statuetka Tryton Nyski,
nagroda Marszałka woj. Opolskiego: Animator Kultury
‘2010 r., nagrody i wyróżnienia w Salonie Jesiennym w
Opolu. Laureat ogólnopolskich konkursów: I nagroda pomnik pomordowanym w Barbarce w II w. ś. Toruń
2008, (realizacja z zespołem), I nagroda - pomnik JP II
i kard. St. Wyszyńskiego w Prudniku (realizacja 2009
r.), I i II nagroda - pomnik K. Górskiego przy Stadionie Narodowym w Warszawie 2013 r. Autor zrealizowanych kilkunastu pomników w Polsce, m.in. w: Katowicach, Nysie, Opolu, Radomiu, Toruniu, Strzelcach
Opolskich, Wrocławiu. Odznaczony przez Prezydenta
RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za długoletnią pracę pedagogiczną. Prace znajdują się w zbiorach: Muzeum na
Majdanku w Lublinie, Muzeum Medali JP II w Często-

Katarzyna ORTHWEIN
(Warszawa, Polska)
e-mail: katarzyna.orthwein@wp.pl
Ur. w Bułgarii. Studia w Akademii Sztuk Pięknych
w Sofii, dyplom na Wydziale Grafiki u prof. Piotra
Czuklewa. Brała udział w ok. 50 wystawach zbiorowych
w: Bułgarii, Polsce, Danii, Włoszech, Francji, Kanadzie,
Japonii, Grecji, Serbiii, Macedonii. Autorka 29 wystaw
indywidualnych, w tym 5 w Japonii 1987 r.; NDA Gallery - Sapporo, Joshi Urata Gallery, Prince Hotel Gallery
- Shibetsu Shi, Municipal Bekkaj Gallery oraz w 1990
r. Shibetsu - Shi Museum oraz w 2010 r. w Artest Gallery w Paryżu (Francja). Jest laureatką kilkunastu wyróżnień m. in.: otrzymała srebrny i złoty medal w 1982
i 1983 r. na Międzynarodowych Konkursach Academie
Internationale de Lutece w Paryżu oraz srebrny medal
na 9-tym Salonie International de Peinture, Sculpture,
Tapicerie, Paris d’Ivri w 1992 r. W latach: 2007, 2008,
2009, 2010 uczestniczyła w Międzynarodowych Festiwalach Sztuki UNESCO - Patras (Grecja). Przez okres
10 lat prowadziła własne wydawnictwo Proxima. 15 lat
aktywnie działała w Doświadczalnej Pracowni Litografii
ZPAP w dziedzinie grafiki artystycznej. Autorka - wybitny grafik, wytrawny litograf i rysownik wielu ilustruje
książkowych dla dzieci. Uprawia twórczość w zakresie
malarstwa, grafiki, rysunku.
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Włodzimierz PASTUSZAK
(Bielawa, Polska)
e-mail: wpastuszak@pjatk.edu.pl
Członek ZPAP okręg warszawski. Dr hab. prof. PJATK,
prodziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów PolskoJapońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Adiunkt Zakładu Grafiki Projektowej i Litografii Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego

UMCS w Lublinie. Prace artysty znajdują się w zbiorach: Galerii „Art. Montparnasse” Paryż, Zamojskiego
Towarzystwa „RENESANS” w Zamościu, BWA - Galerii Zamojskiej w Zamościu oraz w zbiorach prywatnych
w Polsce, Czechach, Niemczech, Danii, Austrii, Francji,
Szwecji i USA.
Łucja PIWOWAR-BAGIŃSKA
(Chmielowice, Polska)
e-mail:lpb@uni.opole.pl
Absolwenta Liceum Plastycznego w Opolu. Studia artystyczne z wyróżnieniem w zakresie malarstwa w Wyższej
Szkole Sztuk Plastycznych (aktualnie ASP) w Gdańsku
w 1982 r. W swojej działalności twórczej zajmuje się
malarstwem i rysunkiem. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prace artystki znajdują się w kolekcjach publicznych
oraz prywatnych w: Polsce, Holandii, Niemczech, Austrii, Litwie, Japonii i USA. Od 1990 r. związana jest
z Uniwersytetem Opolskim, od 2002 r. pracuje na stanowisku profesora UO jest dyrektorem Instytutu Sztuki
UO i kierownikiem Katedry Sztuk Pięknych, prowadzi
Pracownię Malarstwa. Jest inicjatorem i współorganizatorem ważnych i cenionych wydarzeń kulturalnych w
Opolu promujących sztukę młodych artystów. Zajmuje
się w szerokim wymiarze edukacją artystyczną, współpracuje w zakresie projektów edukacyjno-artystycznych, warsztatów artystycznych, plenerów i wystaw
z uczelniami europejskimi i instytucjami kultury. Od
wielu lat jest zaangażowana w międzynarodowe projekty artystyczno-naukowe europejskiej sieci www.crossborder-network.eu.
Tadeusz RAMIK
(Gdańsk, Polska)
e-mail: tadeuszramik@gmail.com
Ur. w 1940 r. w Karwinie na Zaolziu. Absolwent Liceum Plastycznego i Wyższej Szkoły Artystyczno-Przemysłowej w Ostrawie (Czechy). Działacz polonijny, od-

znaczony brązową i srebrną odznaką „Za zasługi”. Od
1986 r. mieszka i tworzy w Gdańsku. Członek Związku
Polskich Artystów Plastyków. Brał udział w ponad 250
wystawach zbiorowych. Był wielokrotnie nagradzany
i wyróżniany w konkursach graficznych w Polsce i na
świecie. W 2009 r. został uhonorowany Nagroda Prezydenta m. Gdańska za całokształt pracy twórczej.
Milena ROMANOWSKA
(Łódź, Polska)
e-mail:milenaro@tlen.pl
www:milenaromanowska.com
Studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w l. 1984-1990. Dyplom
w zakresie malarstwa w pracowni prof. J. Kudukisa
i tkaniny unikatowej w pracowni prof. A. Mańczak w
1990 r. W 1993 r. przebywała w Paryżu na stypendium
twórczym przyznanym przez Fundację Kultury Niezależnej. W l. 1990-1995 współpracowała jako krytyk
sztuki z redakcją „Gazety Wyborczej” i „Tygla Kultury”.
W 2009 r. uzyskała tytuł doktora w dziedzinie malarstwa
na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego
w Łodzi. Od 2010 r. prowadzi pracownię malarstwa na
Kierunku Grafika Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Uprawia malarstwo i rysunek, zajmuje się również projektowaniem aranżacji wystawienniczych w przestrzeni publicznej i grafiką projektową. Prace znajdują się
w wielu kolekcjach publicznych i prywatnych.Ważniejsze wystawy indywidualne malarstwa: 1992 - Muzeum
Kinematografii, Łódź; 1994 - wspólnie z Beatą Sikorską
- malarstwo i rysunek, Muzeum Kinematografii, Łódź;
1996 - Galeria Bałucka - Państwowa Galeria Sztuki w
Łodzi; 1998 - Galeria Forum, Śródmiejskie Forum Kultury, Łódź; 2004 - Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Biuro Wystaw Artystycznych, Sieradz; 2005 - Galeria Carte
Blanche, Łódź, Galeria Sztuki Temporary - Contemporary, Kraków; 2007 - Galeria Lamelli, Kraków, Miejska
Galeria Sztuki w Częstochowie; 2008 - Galeria Kobro
ASP w Łodzi; 2009 - Muzeum Kinematografii, Łódź,
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Galeria Browart, Wrocław; 2010 - Transformacje, Galeria 8 plus, Warszawa; 2011 - Peryferia, Galeria Lufcik,
DAP ZPAP, Warszawa, Galeria 87, Galeria Ars Nova,
Łódź, Malarstwo, fotografia - Marcin Rupiewicz, Milena
Romanowska, Dobrochna Wojda - BV Galerie, Klagenfurt; 2013 - Poza peryferia, Galeria Rogatka Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, Radom; 2014 Poza peryferia, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie,
Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Sandomierz; 2015
- Struktura i terytorium, Galeria ReMedium, Łódź;
2016 - Przemieszczenia, Galeria ArsNova w Łodzi. W
l. 1997-2015 brała udział w wielu wystawach zbiorowych polskich i zagranicznych m.in.: Warszawa, Tokio,
Zamość, Zwierzyniec, Łódź, Toruń, Szczecin, Meksyk,
Międzyrzec Podlaski, Stuttgart, Siena, Wrocław, Rzeszów, Częstochowa.

le Miniatury Cyfrowej w Płocku, 2008 r. - I Nagroda
Międzynarodowe Biennale Miniatury w Częstochowie,
2009 r. - Nagroda Fundowana 7 Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach. Zajmuje się twórczością z zakresu:
malarstwa, grafiki artystycznej i projektowej.

Agnieszka SITKO
(Mikołów, Polska)
e-mail:agnieszka-sitko@wp.pl, www:agnieszka-sitko.pl
Ur. w 1976 r. w Mikołowie. Absolwentka Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach, kierunek Grafika Warsztatowa. Dyplom z wyróżnieniem z grafiki (litografia)
w 2003 roku w Pracowni Druku Płaskiego prof. J.
Budki oraz prezentacja dodatkowa do dyplomu w Pracowni Malarstwa prof. J. Rykały. Studia podyplomowe
w zakresie Grafika Komputerowa i Multimedialna w
Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2005-2007). Autorka
10 wystaw indywidualnych. Udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą m.in.: Francja,
Austria, Rosja, Belgia, Korea Pd., Chiny, Tajlandia, Holandia, Hiszpania, Bułgaria, Czechy, Rumunia. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
2007 r. oraz Marszałka Woj. Śląskiego w 2008 r. Laureatka m.in. 2006 r. - Nagroda Fundowana 60 Salon des
Artistes du Hurepoix w Paryżu (Francja), 2006 r. - III
Nagroda VIII Jesienny Salon Sztuki - Ostrów Świętokrzyski, 2007 r. - I Nagroda Regulaminowa I Bienna-

Maria Rita VITA
(Massa, Włochy)
e-mail:info@mariaritavita.com
www:mariaritavita.com
Ur. w 1966 r. w Massa (Toskana) - mieszka i prowadzi
autorską galerię MRV oraz własną Linię Mody „VITA
- Arte da Indossare”. Twórczo zajmuje się malarstwem.
Od 2006 r. uczestniczy w życiu artystycznym. Jest autorką wystaw indywidualnych, bierze aktywny udział w
pokazach zbiorowych oraz prestiżowych wydarzeniach
artystycznych w miastach: Florencja, Rzym, Pietrasanta,
Forte dei Marmi, Lucca, Viareggio, Berceto, Bologni,
Cefalù, Sarzana, Lerici, Spoleto, Pontremoli. W 2011 r.
podczas wydarzenia pt. Premio Nazionale Bancarella została webrana przez Urząd Miasta Berceto do zorganizowania w Muzeum Pier Maria Rossi, podczas wydarzenia
artystycznego pt. On the Road - wystawy malarstwa od
XV do XVII w., indywidualnej wystawy malarstwa pt.
Emozioni sulla Cisa. W 2014 r. wybrana przez Muzeum
Pier Maria Rossi w Berceto (Parma) do uczestnictwa w X
Biennale d’Arte di Roma (X Biennale Sztuki w Rzymie).
Od 2014 r. członek zarządu Stowarzyszenia ASART -
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Agnieszka SZENBERG z d. WEIGL
(Bois d’Arcy, Francja)
e-mail: agaszen@gmail.com
Ur. w Katowicach. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom w 1972 r. Od ukończenia
studiów mieszka i pracuje we Francji. Jest autorką licznych wystaw indywidualnych, brała udział w pokazach
zbiorowych w: Paryżu, Sienes, Ville d’Auay, Łodzi, Płocku, Kaliszu, Malborku. Twórczość w zakresie malarstwa
i grafiki warsztatowej.

Ass. Scultori ed Artisti in Pietrasanta (Rzeźbiarzy i Artystow w Pietrasanta). W 2015 r. brała udział w Expo
Firenze Arte oraz wielu wystawach organizowanych przez Comitato Archivio artistco - documentario Gierut
w ramach wymiany artystycznej pomiędzy Pietrasanta
i Cefalù. W 2011 r. obraz pt. Fiori nel gorgo wybrano
na okładkę powieści Giancarlo Perazzini pt. Omicidio
dell’anima (Zabójstwo duszy). W 2015 r. został wydany przez Edizioni Museo Guidi katalog z twórczością
artystki pt. I Fili del Tempo. Reprodukcje prac znajdują się w katalogach i periodykach sztuki m.in.: Toscana
Cultura i Tuscany Contemporary Art., Catalogo dell’Arte
Moderna Italiana. Twórczość recenzowana przez krytyków i historyków sztuki: Lodovico Gierut, Vittorio
Sgarbi, Giammarco Puntelli, Enrica Frediani, Caludia
Baldi, Imo Furfori, Piero Garibaldi, Giuseppe Benelli,
Monica Garuzzo. Prace w kolekcjach prywatnych i publicznych m.in.: Muzeum Mandralisca w Cefalù, Muzeum Ugo Guidi w Forte dei Marmi, w stałej ekspozycji
Le Fragilità dell’Adolescenza w Pietrasanta.
Maja WOJNAROWSKA
(Łąck, Polska)
e-mail: majawoj@gmail.com
www:majawojnarowska.pl
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w Warszawie. Studia w warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom
z wyróżnieniem uzyskała w 1969 r. w pracowniach prof.
J. Tchórzewskiego (malarstwo) i prof. J. Mroszczaka
(grafika użytkowa). Dodatkowo ukończyła specjalizację
w pracowni malarstwa ściennego prof. J. Siennickiego
oraz rok studiów na wydziale Konserwacji Zabytków.
Po studiach była grafikiem w Wydawnictwach Handlu
Zagranicznego w Warszawie. Projektowała: plakaty,
opakowania, grafikę reklamową oraz ilustracje do książek. Jako stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki
studiowała w École Superieure des Arts Decoratifs w

Paryżu specjalizując się w technice serigrafii. W l. 19912004 uczestniczyła w kilkunastu międzynarodowych
plenerach malarskich w Mirabel we Francji, w Csongrad na Węgrzech, na Korsyce oraz w wystawach poplenerowych we Francji, Niemczech, Węgrzech. W l. 2002
- 2013 reprezentowała Płock w kontaktach z zaprzyjaźnionym miastem Auxerre we Francji. Jest organizatorką międzynarodowych plenerów malarskich w Łącku.
Uczestniczyła w licznych plenerach w Polsce, m. in.
w Sandomierzu, Łebie, Gostyninie, Płocku i w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Autorka kilkunastu
wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą. Jest
autorką wielu fresków, m.in. w szpitalu dla dzieci w
Bouillon pod Paryżem i dekoracji w gminie Baruchowo
(w stylu kujawskim). Przez wiele lat uczyła malarstwa,
rysunku i grafiki reklamowej w I Prywatnym Liceum
Plastycznym w Płocku. Uprawia malarstwo sztalugowe
i ścienne oraz grafikę użytkową.
Barbara SZUBIŃSKA
(Warszawa, Polska)
tel. 22 8404772, e-mail: szubinska@pjwstk.edu.pl
Studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w
pracowni prof. A Szczepańskiego i A. Nacht-Samborskiego. Dyplom z malarstwa w 1958 r. Stypendystka
rządu francuskiego (Paryż). W celach studyjnych odbyła liczne podróże artystyczne do muzeów Europy. Brała
udział w licznych sympozjach, plenerach i wystawach
poplenerowych w kraju i za granicą. Jest autorką kilkudziesięciu wystawa indywidualnych malarstwa i rysunku w kraju i za granicą m.in.: Warszawa, Białystok,
Lublin, Zamość, Bruksela, Vermond, Berlin, Lipsk,
Zielona Góra, Olsztyn, Bergen, Wałbrzych, Radom,
Przemyśl, Krakw, Gołuchów, Wieniawa. Bierze aktywny udział w życiu artystycznym kraju. Uczestniczy w
najważniejszych i prestiżowych pokazach i prezentacjach polskiej sztuki współczesnej m.in.: Paryż, Lancy, Berlin, Bruksela, Praga, Sofia, Edynburg, Oxford,
Helsinki, Sztokholm, Jokohama, Budapeszt, Piza. Od
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1992 r. jest nauczycielem akademickim, w l. 1992-2010
prowadziła pracownie malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie (Dziekan Wydziału Malarstwa).
Obecnie prowadzi pracownie malarstwa na Wydziale
Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii
Technik Komputerowych w Warszawie. Prace znajdują
się w zbiorach: galerii, muzeów, instytucji kultury oraz
w kolekcjach prywatnych w kraju i za granica.
Wojciech ZEMBRZUSKI
(Warszawa, Polska)
tel. 22 6725851
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom w pracowni prof. Stanisława
Fijałkowskiego w 1969 r. oraz Podyplomowe Studium
Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - dyplom w pracowni prof. Józefa Szajny w 1975 r. Debiut
teatralny w 1975 r. - autorski spektakl wg F. Kafki w
Teatrze Studio w Warszawie. W 1975 r. został zaangażowany przez Tadeusza Łomnickiego - ówczesnego rektora PWSST - do pracy w Teatrze na Woli, w którym
na otwarcie sceny realizował projekty scenograficzne. W
l. 1975 -1986 był scenografem w warszawskim Teatrze
na Woli. Z zakresu działalności projektowej zajmował
się wystawiennictwem (Targi Poznańskie) i reklamą (ag
Mak Bydgoszcz). Z zakresu działalności artystycznej wypowiada się w: scenografii, grafice, rysunku i malarstwie
(akwarelowym). Jest członkiem ZPAP. Prace prezentuje
w grupie twórczej PositivweArt i Sekcji Grafiki okręgu
warszawskiego ZPAP. Od 2007 r. uczestniczy w wystawach ilustratorów organizowanych przez BWA - Galerię Zamojską. Jest autorem 83 scenografii teatralnych
i trzech wystaw indywidualnych.
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W wystawach dedykowanych poecie Bolesławowi Leśmianowi
pt. Łąka (2006 r.), Malinowy chruśniak (2007 r.), Dziejba leśna (2009 r.)
Napój cienisty (2010 r.), Sad rozstajny (2013 r.), Dwa światy (2016 r.)
uczestniczyli:
Jagoda ADAMUS * Marta Weronika ANDAŁA (Żyrzyn) * Stanisław BAJ (Warszawa)
Krzysztof Marek BĄK (Bielsko-Biała) * Tomasz BEŁECH (Zamość)
Bogusław BODES (Zamość) * Renata BONCZAR (Katowice)
Tadeusz Zdzisław BŁOŃSKI (Košce, Słowacja) * Winicjusz BOROWSKI (Zamość)
Joanna BRZEŚCIŃSKA-RICCIO (Aulle, Włochy) * Adam CZECH (Gliwice)
Magdalena CYBULSKA (Warszawa) * Eugeniusz DELEKTA (Bielsko-Biała)
Barbara DIAKITÉ (Bar-sur-Seine, Francja) * Elżbieta DZIKOWSKA (Warszawa Międzylesie)
Antoni FAŁAT (Warszawa) * Massimo FACHERIS (Querceta, Włochy)
Lili FIJAŁKOWSKA (Ożarów Mazowiecki) * Wiesław FIJAŁKOWSKI (Ożarów Mazowiecki)
Ryszard GANCARZ (Sandomierz) * Marta GĄSIENICA-SZOSTAK (Zakopane)
Gian Paolo GIOVANNETTI (Forte dei Marmi, Włochy) * Marta GIERUT
Elżbieta GNYP (Zamość) * Krystyna GOLBUS-MOŻEJKO (Warszawa)
Jan GRODEK (Łódź) * Krzysztof GRZESIAK (Lębork) * Elżbieta HAŁASA (Zwierzyniec)
Katarzyna HANDZLIK (Bielsko-Biała) * Małgorzata HOŁÓWKA (Kraków)
Jadwiga JANUS (Łódź) * Zygmunt JARMUŁ (Szczebrzeszyn) * Aneta JAŹWIŃSKA (Warszawa)
Zofia KOSIOREK-POŹDZIK (Płoskie k/Zamościa) * Antoni KOWALSKI (Katowice)
Alicja KOWALSKA (Szczebrzeszyn) * Donat KOWALSKI (Szczebrzeszyn) * Ivan KULIK (Łódź)
Paweł LASIK (Warszawa) * Sabina LONTY (Częstochowa) * Darek ŁUKASIK (Mokre k/Zamościa)
Grażyna MICHALAK - BAZYLEWICZ (Zielona Góra) * Maciej Eugeniusz MACIEJEWSKI
Nina MIRECKA-MACIEJEWSKA * Maria MAŁYSZKO - JARZĘBICKA(Zamość)
Lidia MAŁYSZKO-RAMIK (Gdańsk) * Stanisław MAZUŚ (Tychy)
Karol MAZUŚ (Dortmund, Niemcy) * Annamaria MAREMMI (Campi Bisanzio, Włochy)
Dariusz MLĄCKI (Warszawa) * Giovanni MAZZI (Scandicci, Włochy) * Marian MOLENDA (Nysa)
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Robert MOTELSKI (Otrębusy) * Zdzisław NIEDŹWIEDŹ (Lublin)
Katarzyna ORTHWEIN (Warszawa) * Józef PANFIL (Smardzewice)
Stanisław PASIECZNY (Zamość) * Jacek PASIECZNY (Zamość)
Magdalena PASTUSZAK (Piaseczno) * Włodzimierz PASTUSZAK (Bielawa)
Jerzy PIETRYCZUK (Oświęcim) * Irena POPIOŁEK (Kraków)
Janusz POPŁAWSKI (Radom) * Łucja PIWOWAR-BAGIŃSKA (Chmielowice)
Milena ROMANOWSKA (Łódź) * Marek Jan RZEŹNIAK (Zamość)
Bartłomiej SĘCZAWA (Horyszów) * Marek SOŁOWIEJ (Zamość) * Alina SIBERA (Wieluń)
Stanisław STACH (Olkusz) * Agnieszka SITKO (Mikołów)
Agnieszka SZENBERG (Bois d’Arcy, Francja) * Henryk SZKUTNIK (Zamość)
Dorota SZCZEPANOWSKA (Warszawa) * Barbara SZUBIŃSKA (Warszawa)
Anna SZYMANEK (Gorzów Wielkopolski) * Helena TCHÓRZEWSKA
Barbara TCHÓRZEWSKA-CZAJA (Zamość) * Jerzy TYBURSKI (Zamość)
Barbara WARZEŃSKA (Szczecin) * Marek WAWRO (Kielce)
Weronika ZAGÓROWSKA (Warszawa) * Martta WĘG (Warszawa)
Maja WOJNAROWSKA (Łąck) * Tadeusz WOLSKI (Marki)
Maria Rita VITA (Massa, Włochy) * Leszek ZBIJOWSKI (Bielsko-Biała)
Kazimierz Gustaw ZEMŁA (Warszawa) * Wojciech ZEMRZUSKI(Warszawa)
Katarzyna ZWOLIŃSKA (Jazowsko)
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Powrót
Wieczorem szkarłat na niebiosach
Szukał wciąż sposobu zbłękitnienia I zbłękitniał! Niebo mży w twych włosach Niebo z włosów spływa w mrok istnienia.
Niech no zalśni odrobina czasu
W bacznym oknie i w zawiłym jarze,
A na zawsze pójdziemy do lasu.
I poszliśmy. O czymże ja marzę?
Jaką z nieba mgłę do oczu tulę?
Był świt w liściach, a w obłokach - skrytki.
Kwitły chore na błękit - żniwuje
I nadrwione słońcem - złotolistki.
Drzewa przez sen bezkresami bredzą,
Cała w szumach - przyszłość i ustronie!
Czar twój - dreszczu sprawdziłem niewiedzą Ust domysłem obadałem dłonie.
I byliśmy w pełnym trwaniu - sami Cień twój szukał na ziołach popasu.
A świat szumiąc mijał nad drzewami,
Aż przeminął… I wrócił do lasu.
Powrót świata dział się jednocześnie
W twoim domu - na oszklonych schodach W oczach dziewcząt, których los tkwi we śnie I w sąsiednich studniach i ogrodach.
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Zamość czasów Bolesława Leśmiana
(lata 20 - 30- te XX w.)

1

2

4
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3

5

6

Zamość dzisiaj

foto Bogdan Cabaj

* Zamość, idealne miasto - twierdza…- Elżbieta Gnyp, kuratorka biennale (s. 5)
tłumaczenie z j. polskiego na j. włoski - Giuliano P. Brunat (s. 6)
* Sztukpiękność poezji Leśmiana - dr hab. Krzysztof Marek Bąk (s.7)
tłumaczenie z j. polskiego na j. włoski - Giuliano P. Brunat (s. 8)
* Myśląc o Polsce…- Lodowiko Gierut, krytyk sztuki, pisarz (s. 9)
tłumaczenie z j. włoskiego na j. polski: Joanna Brześcińsk-Riccio, Agata Kalinowska-Bouvy (s.10)
* Il Musco Ugo Guidi… - Vittorio Guidi, dyrektor Muzeum Ugo Guidi (s.11)
tłumaczenie z j. włoskiego na j. polski: Joanna Brześcińsk-Riccio, Agata Kalinowska-Bouvy (s.11)
* wiersze Bolesława Leśmiana:
Wczesnym rankiem (s. 12)
Odjazd (s. 16)
Lubię szeptać ci słowa (s. 18)
Przed świtem (s. 26)
Powrót (s. 61)
* Zamość czasów Bolesławaa Leśmiana, lata 20-30-te XX w. (s. 62):
foto nr 1 - ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zamościu, foto nr 3 - pocztówka ze zbiorów prywatnych,
foto szyldu kancelarii B. Leśmiana i foto nr 2, 4, 5, 6 - ze zborów Muzeum Zamojskiego w Zamościu
* Zamość dzisiaj - foto Bogdan Cabaj (s. 63)
* foto okładki: Akta Notariusza Bolesława Leśmiana w Zamościu w 1925 r. - ze zbiorów Archiwum
Państwowego w Zamościu (s. 66)
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Kurator V Zamojskiego Biennale Sztuki pt. „Dwa światy” - Elżbieta Gnyp
Okładka, opracowanie graficzne, redakcja katalogu: Elżbieta Gnyp
Znak graficzny biennale, Towarzystwa „RENESANS”, liternictwo: Bogusław Bodes
Foto prac: archiwum autorów.
Foto Zamościa z lat 20-30-tych XX w. - ze zbiorów:
Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Archiwum Pństwowego w Zamościu
Autograf Bolesława Leśmiana, foto okładki Akt B.L. dzięki uprzejmości
Archiwum Państwowego w Zamościu.
Foto Zamościa współczesnego: Bogdan Cabaj
Skład i łamanie: Bogdan Cabaj

Organizatorzy wyrażają słowa wdzięczności darczyńcom:

Teresa Renata Bodys, Radosław Bodys, Jan Hawrylak
Patronat medialny:

Druk: Drukarnia

22-400 Zamość, ul. Partyzantów 61, www.drukarnia.zam.pl
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