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Sztuka jest elementem dziedzictwa społeczności, w której żyjemy i pełni tak wiele funkcji, że trudno
jest jej wartość jednoznacznie zakwalifikować. Twórcy potrafią swoje emocje zamienić w coś materialnego, rzeczywistego i przedstawiać swoje wnętrze innym w postaci dzieła. Dziełem może być
obraz, rzeźba, zdjęcie, kostium, grafika, ruch, światło, film, mowa, tekst i pewnie jeszcze wiele innych
form, które moglibyśmy wymieniać bez końca.
By pokazać jak bogaty w twórców jest powiat ostrowski postanowiliśmy zjednoczyć lokalnych twórców
w Galerii Jatki podczas wspólnej wystawy: „Sztuka ostrowska”. Wydarzenie było dużym wyznaniem
przede wszystkim z powodu lockdownu i światowej pandemii. Wbrew przeciwnościom, wystawa nabrała jeszcze większego znaczenia gdyż zamknięcie spowodowało, że zaczęliśmy bardziej doceniać
sztukę i wszystkie jej formy, z których na co dzień możemy korzystać, a nie zawsze potrafimy je docenić.
„Sztuka ostrowska” zgromadziła pracę 35 artystów, którzy mogli pod jednym szyldem podzielić się
z nami namiastką swojej twórczości. Mogli swoją pracą zaakcentować to, że są członkami jednej
społeczności artystów z naszego regionu. Wystawa połączyła nie tylko dzieła, ale i ludzi tworząc
międzypokoleniowy niepisany akcent w historii miasta Ostrów Mazowiecka i Galerii Jatki.

DYREKTOR MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Chciałabym podziękować wszystkim
artystom „Sztuki ostrowskiej” oraz rodzinom czworga zmarłych artystów, którzy
zgodzili się wystawić ich prace. Jesteście
Państwo fundamentem społeczności,
która swoją twórczością buduje dziedzictwo i historię naszego regionu. Życzę
wszystkim dalszego rozwoju i mam nadzieje, że ta wystawa będzie początkiem nowego etapu współpracy artystów
w naszym regionie.

„Wielkie wydarzenia poruszają się na małych zawiasach”. Nie miałem pojęcia czego spodziewać się po ostrowskiej galerii
sztuki, kiedy dwa lata temu zaczynałem pracę w Jatkach. Pięć lat spędzonych w Warszawie skutecznie odzwyczaiło mnie od savoire-vivre’u małego miasta. Dowodem na to może być fakt, że pierwszego dnia pracy zawracałem do domu zmienić ubrania, bo
postanowiłem oprowadzać pierwszych zwiedzających w dresie (który uznałem za modny i odpowiedni do sytuacji, dobrałem do
niego luźną, czarną marynarkę). Okazało się, że ten strój może wzbudzić niechęć. Wpojona szczerość nakazuje mi przyznać się, że
pomyślałem wtedy: „Boże, co ja tu w ogóle robię!”.
Pierwsze miesiące nie były łatwe. Zostałem rzucony na głęboką wodę (za co teraz mogę podziękować Marcie Molskiej) i nie
miałem pojęcia, jak dopłynąć do brzegu. Moje ambicje były początkowo cierpliwie studzone przez Panią Dyrektor. Krok po kroku
udało nam się jednak wykształcić schematy działania. Przełomowym momentem był wernisaż „Mody na folklor”. Jednym z gości był
Pan Marian Subda, rzeźbiarz z Sokółki pod Sadownem, którego prace w drewnie były częścią wystawy. To była pierwsza ekspozycja, na którą został zaproszony w roli wystawianego twórcy. Jego szczere i niespodziewane wzruszenie sprawiło, że na nowo przemyślałem rolę sztuki i galerii w takim miejscu, jak Ostrów Mazowiecka. Jeśli sztuka to narzędzie poszukiwania prawdy i zrozumienia dla
drugiego człowieka, to chyba właśnie taka skromna lokalna twórczość jest tą prawdą i zrozumieniem wypełniona po brzegi.
Mniej więcej wtedy, wspólnie z Justyną Wilczyńską (pozdrawiam!), wpadliśmy na pomysł zorganizowania przeglądu lokalnych
twórców. Koncepcji było kilka. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na tę najbardziej demokratyczną, w której zapraszamy znanych nam
twórców, ale otwieramy się też na ludzi, którzy tworzą, a o których nie mamy pojęcia. W ten sposób powstała „Sztuka Ostrowska”,
wystawa, której głównym atutem jest zgromadzenie jak największej ilości miejscowych artystów – bez kategoryzowania, bez ograniczeń. Oparta na miodzie i pszczołach komunikacja wizualna wydarzenia nie tylko nawiązuje do dziedzictwa Ostrowi Mazowieckiej,
ale też sugeruje, że wystawa i same Jatki mogą być spoiwem dla ostrowskiej, artystycznej społeczności.
„Sztuka Ostrowska” zawiązała nowe współprace między twórcami i, mam nadzieję, uświadomiła zwiedzającym bogactwo
lokalnej kultury. Dla mnie był to kawał solidnej lekcji i piękne, nierzadko wzruszające doświadczenie. Jestem zachwycony tym,
że mogłem poznać wszystkich trzydziestu jeden
twórców i zbliżyć się do czworga zmarłych legend ostrowskiej sztuki. Dziękuję wszystkim artystkom
i artystom za spotkania i rozmowy. To ogromny rozwój (zawodowy i życiowy). Nie mogę pominąć
też podziękowań dla wspierającej ekipy Miejskiego
Domu Kultury za wiarę w moje pomysły, pomoc przy
organizacji wystawy i umożliwienie jej zrealizowania.
„Sztuka Ostrowska” pokazuje ogromny potencjał miasta i powiatu. To wystawa, która może zacieśnić więzi lokalnej społeczności, przyczynić się do pięknych
artystycznych kolaboracji i otworzyć mieszkańców
miasta na możliwości współpracy z twórcami. Kupujmy obrazy, korzystajmy z usług lokalnych fotografów, pozwólmy artystom pracować nad polską
kulturą wizualną. Być może za kilka lat spotkamy się
w podobnym (bo szerszym) gronie i z uznaniem pokKIEROWNIK ARTYSTYCZNY
iwamy głową, podziwiając to, jak Ostrów zmienia
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
się dzięki artystom. Brzmi trochę bajkowo, prawda?
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
Przypominam, że na początku ja też byłem sceptyczny. Na wszystko potrzeba trochę czasu. „Wielkie
wydarzenia poruszają się na małych zawiasach”.

artystki
i artyści

Urodzony w 1991 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Zawodowo
ślusarz i instruktor tańca. Fotografią zajmuje się od trzech
lat. Póki co robi to wyłącznie z pasji. Chciałby jednak w
przyszłości zajmować się fotografią profesjonalnie.

MICHAŁ BARAN
Tekst autorstwa Michała Barana
Zapraszam do swojego świata, który jest krainą marzeń, łączących w sobie baśniową magię z urokiem codzienności. Znane dotychczas przedstawienie rzeczywistości zastępuje nową, artystyczną wizją. Moją fotografią chciałabym uwrażliwić odbiorców na najważniejsze wartości w życiu człowieka – rodzinę, miłość, przyjaźń i
zaufanie.

Urodzony w Ostrowi Mazowieckiej. Zawodowo technik dentystyczny. Fotografią zajmuje się hobbystycznie od 2005 r. Spośród
innych technik artystycznych ceni sobie również rysunek czy rzeźbienie drobnych figurek. Zamiłowanie do fotografii zrodziło się prawdopodobnie z połączenia kroków stawianych w tych dziedzinach
z fascynacją komputerami, grami i technologią. Początki wspomina jako trudne. „Po zakupie pierwszej lustrzanki zadzwoniłem do
poprzedniego właściciela ze skargą, że zdjęcia wychodzą nieostre.
Nie miałem pojęcia, jak to obsłużyć!”. Zarówno pracę zawodową,
jak i fotografię traktuje jako proces złożony z ciągłej nauki i rozwoju, czerpania wiedzy z książek i innych źródeł.

mariusz bartniczak
Prace pokazywane na wystawie są zainspirowane fotografią początku XX wieku. Technologia
utrwalania obrazu z przełomu wieków to sepia, ziarno, niedoskonałości. Elementy te składają się
na klimat dzieła fotograficznego, który zdaniem artysty jest najważniejszym elementem w relacji praca-odbiorca. Fotografie przedstawiają niewielkie pudełko, które dzięki kreatywnemu wykorzystaniu światła i przestrzeni zamienia się w interesujący wizualnie obiekt. Istotny jest tutaj punkt
widzenia. Autor tworzy z obiektu rodzaj mikrokosmosu. Mariusz Bartniczak dostrzega ciekawe cechy
codziennych przedmiotów, kształtów, gry światła i buduje na fotografiach ich własny mały świat.

Urodzony w 1936 r. i wychowany w Ostrowi Mazowieckiej. Z wykształcenia technik-elektryk. Rzeźba to jego hobby, w której jest kompletnym samoukiem. W szkole świetnie radził sobie z zagadnieniami plastycznymi. Zajmował się rekonstrukcją wielu pomników
ostrowskiego cmentarza, rzeźby umieszczonej w fontannie przed
Urzędem Miasta (1987 r.) oraz pomników w Komorowie (1964 r.). Po
spotkaniu z Janem Pawłem II w Ełku, miasto Ełk przekazało jego
prace do Watykanu (rzeźba Chrystusa na krzyżu). Największą wartość ma dla niego sztuka mówiąca o historii.

JÓZEF BRODZIK
11 płaskorzeźb i jedna rzeźba tworzą kompozycję opowiadającą o Powstaniu Warszawskim za
pośrednictwem pojedynczych scen i kadrów. Prace powstały ok. 1975 r. Wizerunki walczących
wprost z pola bitwy przeplatają się z obrazami przestraszonych cywili. W tle niszczone miasto.
W kompozycji dostrzegalny jest kult młodości obecny w wielu narracjach o Powstaniu. Największa
praca stojąca na kubiku to dwoje młodych ludzi. Nie są jednak ustawieni w bohaterskiej pozie. Odpoczywają, zmęczeni, napełnieni nadzieją. W tle za zniszczonymi murami miasta wschodzi słońce.
Na pierwszy plan wysuwa się krzyż i orzeł w koronie.

Amatorsko zajmuje się fotografią, malarstwem i rzeźbą. Mieszka
w Małkini Górnej. Jest samoukiem, swoje umiejętności poszerza
korzystając z książek i Internetu. W swoim dorobku ma kilka wystaw, dwie indywidualne i osiem zbiorowych. Uczestniczył w kilku
plenerach malarskich oraz fotograficznych. Obecnie jest związany
z grupą “Octagon” przy galerii “36A” w Wołominie. Sztuka jest dla
niego przygodą, poznawaniem ludzi z pasją oraz obcowaniem
z przyrodą.

MIECZYSŁAW BUGNACKI
Martwa natura to gatunek, który swoimi korzeniami sięga starożytności. Przedstawienia tego typu
nie straciły na popularności przez wszystkie epoki i do teraz są lubiane przez malarzy i wykorzystywane do nauki kompozycji i perspektywy w niezliczonych salach plastycznych. Martwa natura
Mieczysława Bugnackiego to sprawna kompozycja, w której chłód błękitnych elementów zostaje
radośnie rozbity przez energiczną żółć cytryn. Obraz jest jedną z najnowszych prac malarza, powstał w 2020 r.

Urodził się w 1971 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Od wielu lat jest instruktorem karate kyokushin w Ostrowskim Klubie Karate Kyokushin. Trenuje karate od 33 lat, a fotografuję od 35. Od kilkunastu
lat dużo poświęca czas na fotografowanie właśnie karate, łącząc
obie pasje.

RADOSŁAW GRABOWSKI
Tekst autorstwa Radosława Grabowskiego
Moje zdjęcia powstają na turniejach. Staram się pokazać dynamikę walki, jej niesamowity ładunek
emocjonalny. Prezentuję zdjęcia z turnieju dla seniorów oraz zawodów dla dzieci. Na każdym poziomie walka jest traktowana równie poważnie.

Fotograf. Zajmuje się przede wszystkim pejzażem fotograficznym.
Miał również okazję uwiecznić kilka odbywających się w Ostrowi
Mazowieckiej wydarzeń, m.in. zawody taneczne Wirujący Krąg czy
Przystanek PAT. Fotografia to dla niego sposób na spędzenie wolnego czasu i grupowe hobby. Śledzi ciekawe wizualnie zjawiska
przyrodnicze, miejsca, pory roku i dnia. Wraz z innymi ostrowskimi
fotografami udał się na wiele spontanicznych plenerów fotograficznych, podczas których powstają jego prace.

MIROSŁAW KISIELEWSKI
11 prac eksponowanych na wystawie to zarazem zmienność i stałość polskiego krajobrazu.
W przedstawioną na nich naturę delikatnie i niemal niezauważenie wkracza człowiek. Pory roku,
upływ czasu, wiejska sielanka. To główne motywy, które wypływają z prac Mirosława Kisielewskiego.

Fotograf. W 2019 roku ukończyła Warszawską Szkołę Filmową na
kierunku Film i Multimedia o specjalności Fotografia. Współorganizatorka wystawy fotograficznej „Dyplomy 2019”, na której razem
z innymi absolwentami pracowni artystycznej wystawiła swoją
pracę dyplomową „Krajobraz ludzki” pod kierunkiem prof. Prota
Jarnuszkiewicza. W swoich kadrach, najczęściej zatrzymuje naturę,
głównie krajobrazy. Poza tym uwielbia tworzyć portrety oraz zdjęcia taneczne. Fotografia jest dla niej sztuką obserwacji, umiejętnością znalezienia czegoś interesującego w pozornie zwyczajnym
miejscu. W wolnym czasie zajmuje się grafiką i ogrodnictwem.

KATARZYNA KŁOSIŃSKA
Krajobraz tworzą widoczne i najbardziej charakterystyczne elementy natury związane z danym miejscem. Mają one ogromne znaczenie w tworzeniu więzi człowieka z otoczeniem. Ingerencja człowieka w krajobraz tworzy zupełnie inne formy, które można nazwać krajobrazem ludzkim. Człowiek
często nieświadomie potrafi zaznaczać swój tworząc przy tym interesującą przestrzeń, jednak nie
zawsze jest ona dobra dla natury. Seria pejzaży przedstawia miejsca, w których natura styka się
z tym, co stworzył człowiek, pokazując więź i zależności, jakie zachodzą między nimi. Zdjęcia zostały wykonane po zachodzeni słońca. Taka pora dnia przedstawia wyraźniej działania człowieka
wobec przyrody, pozostawiające lekką tajemniczość. Przedstawiony krajobraz nosi w sob ie ślady
aktywności człowieka. Ślady zaś stanowią zapis tego, co ludzie dali tym miejscom, a co zniszczyli.
Ocena tej działalności pozostaje w kwestii widza.

KAROLINA KOŚNIK
Tekst autorstwa Karoliny Kośnik
„Hej, kupmy sobie aparat. Jakiś. Niezbyt duży. Będziemy teraz więcej zwiedzać. Miejmy pamiątkę dobrej
jakości.” Tak niespodziewanie i bez planu, fotografia weszła w moje życie. Została na dłużej. To było cztery lata temu. Trzy obiektywy później i tysiące mil dalej nadal cieszy a pamiątki gromadzą się w wirtualnej szufladzie. Dzisiaj ta fotografia wyszła z szuflady i właśnie wisi tu, przed Tobą. Wybrałam dwa zdjęcia.
W zasadzie wybraliśmy, wspólnie z bliskimi mi osobami, za ten wkład im dziękuję, szczególnie mojemu
mężowi, Luboszowi, za wstawanie na długo przed świtem, za godzinne wędrówki w ciemności, za oczekiwanie, bo nic nie równa się wschodzącemu słońcu. Na pierwszym zdjęciu masz okazję zobaczyć kawałek
fantastycznych skał z Canyonlands National Park, Utah, USA. To właśnie ten element krajobrazu najbardziej
mnie urzeka. Nie fotografuję ludzi, ale na przekór, to właśnie tych dwoje na drugim zdjęciu, przesądziło
o jego wyborze. Plaża El Matador, Malibu, California, USA. Dziękuję że poświęciłeś/-aś mi swój czas.

Urodzony w Warszawie. Nie ukończył Szkoły plastycznej
w Supraślu. Pracuje głównie długopisem i pastelami.
Miłośnik podróży z namiotem i muzeami sztuki w tle.

marek karczewski
Praca „Jeszcze będzie przepięknie” to czarno-biały kolaż fotografii połączony z barwnym
portretem wykonanym pastelami. Kompozycja liniowa prowadzona od lewej do prawej strony pracy może sugerować ewolucję charakteru czy zmianę nastroju. Kolor zostaje użyty jako
nośnik emocji i sposób na opowiedzenie historii.

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, Wydziału Architektury Wnętrz. Zawodowo podejmuje prace
w zakresie wystroju wnętrz sakralnych. Autor m.in. obrazów
w kościele w swoim miejscu zamieszkania – Broku. Wystawiał się
w Łowiczu, Köln czy Warszawie (m.in. w Zachęcie). Szczególnie bliskie są mu tematy związane z morzem i zamieszkującą je florą i fauną.
Autor wielu pejzaży. Projektant Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Broku.

józef krasnodębski
Format pracy Józefa Krasnodębskiego decyduje o jej immersyjności i wciąga widza w świat artysty. Pastelowy pejzaż zachwyca starannie dobranymi kolorami. Użycie perspektywy i rozpuszczenie
konturów nadaje obrazowi rozmarzonego i sennego charakteru. Pojawiający się na nim motyle czy
ptak zostały przedstawione nieco bardziej realistycznie i z większą dbałością o detal. Sprawia to
wrażenie, jak gdyby przysiadły na płótnie, myląc je z prawdziwą letnią łąką.

Anatol Krawczuk urodził się w 1924 r. w podlaskiej wsi Krzywa. To do
niej odwołuje się znaczna część jego prac. Przez wiele lat mieszkał w Ostrowi na osiedlu przy Lubiejewskiej. Jego malarstwo jest
wypełnione pięknymi, ciepłymi wspomnieniami i żywymi barwami. Tworzył przede wszystkim wiejskie, sielankowe pejzaże. W 2019
r. Można było podziwiać jego prace na wystawie „Migracje”
w Galerii Jatki.

ANATOL KRAWCZUK (1924-2020)
Praca „Widok z okna” to ostatni obraz Anatola Krawczuka, nad którym prace kończył w kwietniu
2019 r. Mając 96 lat. Do ostatnich chwil życia był aktywnym twórcą. Malował z pamięci i gazetowych zdjęć. Praca pokazywana na wystawie to widok z okna mieszkania przy Lubiejewskiej,
w którym spędził ostatnie lata życia wraz z żoną i córką. Obraz został podarowany Galerii Jatki przez
Ninę Krawczuk po śmierci ojca. „Widok z okna” symbolicznie zamyka wystawę „Sztuka Ostrowska”.

Artystka, edukatorka przedmiotów artystycznych. Urodzona w Siedlcach, wychowana w Ostrowi Mazowieckiej. Absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej ASP i Instytutu Historii Sztuki UW. Od wielu
lat pracownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie. W twórczości artystycznej sięga do różnorodnych technik ze
szczególnym naciskiem na techniki rysunkowe i graficzne. Sztuka
jest dla niej niezbędnym elementem życia intelektualnego i emocjonalnego, stanowi osobisty przekaz mogący połączyć pozornie
odległych od siebie ludzi: twórcę i odbiorcę dzieła. Wytchnienie
przynosi jej kontakt z natura.

EWA MARIA KRAWCZYK
Dawny blask II to obraz abstrakcyjny utrzymany w kontrastowej kolorystyce, przewagą złoto-czerwonych powierzchni płótna. Brzegi plam wydają się ekspresyjnie wdzierać w jasne, zimne tło. Przedstawienie ma na celu zwrócenie uwagi na specyficzny urok destrukcji. Dzieło zostało zainspirowane
malarstwem z epoki późnego średniowiecza, w którym wszechobecne złote tła bardzo często są
obecnie spękane i przetarte. Te znamiona upływu czasu posiadają jednak własną wartość estetyczną. Obraz uwidacznia swoją warstwową strukturę. Pokazuje kolejne, nakładające się na siebie
plany, odsłania pracę pędzla, symuluje istnienie elementów nieistniejących. Zwraca uwagę na
piękno, które można dostrzec w nieoczywistych miejscach. Również piękno aktu tworzenia i doniosłość aktu dostrzegania piękna. Praca powstała jako część dyptyku wraz z obrazem Dawny blask
I, również prezentowanym na wystawie.

Zawodowy fotograf. Właściciel studia fotograficznego przy ul.
3 Maja 40. Współpracuje z Miejskim Domem Kultury jako fotograf
i instruktor. Techniczną wiedzę i precyzję przekłada na doskonałe
fotografie produktowe. Jego największym zamiłowaniem są jednak portrety i fotografowanie ruchu lub pozy. W fotografiach Przemysława Łukaszka wyróżniają się przemyślane użycie światła i drobiazgowa tekstura.

PRZEMYSŁAW ŁUKASZEK
Trzy czarno-białe fotografie przykuwają uwagę detalem oraz fakturą skóry czy kostki lodu. Tworzą
tryptyk, który jest listem miłosnym do fotografii chwytającej każdy szczegół. Zachwyt nad techniką
i technologią umożliwiającą drobiazgowe obrazowanie rzeczywistości zostaje ujęty w trzech pracach, które choć nie noszą żadnego tytułu, mogłyby z powodzeniem zostać zatytułowane „Pasja”.

Fotografka. Urodzona w Ostrowi Mazowieckiej. Studentka dziennikarstwa ze specjalizacją z fotografii na Uniwersytecie Warszawskim.
Fotografią interesowała się od najmłodszych lat, jednak dopiero
z upływem czasu zrozumiała, że najlepiej czuje się w autoportrecie. Fotografia pozwala jej przełamywać barierę nieśmiałości oraz
daje głos w sprawach, o których trudno opowiadać. Interesują ją
kwestie związane z feminizmem, prawami kobiet oraz ruch body
positive.

KAROLINA MAŁYSZKO
W projekcie „Pomiędzy” Karolina Małyszko skupia się na skomplikowanej relacji z własnym ciałem
i pokazuje niemożność wpasowania się w obowiązujące kanony piękna.

Urodzona we wsi Kowalówka w powiecie ostrowskim. Zawodowo
księgowa, wieloletnia pracowniczka ostrowskiej Alpli. Przejście na
emeryturę pozwoliło jej na rozwój pasji robienia na drutach. Poduszki przypadkowo przerodziły się w dziane obrazy, kiedy postanowiła stworzyć na jednej z poszewek wzór, który spodobał jej
się na tyle, że oprawiła go w ramę. Metodą prób i błędów doskonali swój fach. Prowadzi sprzedaż wykonywanych dzieł. Tworzy
głównie portrety. Sztuka jest dla niej odprężeniem, ale też ciągłą
pracą. Wykańczanie jednej pracy wiąże się z tworzeniem projektu
kolejnej. Lubi rękodzieło innych artystów. Inspiruje ją sztuka i film.
Jej mentorem i największą motywacją jest syn. Kolekcjonuje figurki
aniołów.

RENATA MÓRAWSKA
Pierwsza praca wystawowa to abstrakcyjny, kobiecy profil przywołujący na myśl projektowanie inspirowane kulturą hipisowską, jak chociażby okładki płyt Czesława Niemena. Druga praca to stworzony z myślą o synu portret piłkarza, Christiano Ronaldo. Proces powstawania prac to przeniesienie
ilustracji lub zdjęcia na kartki w kratkę poprzez oznaczenie kolorów krzyżykami. Gotowy projekt
zostaje później wydziergany za pomocą drutów i włóczki. Inne prace Renaty Mórawskiej można
zobaczyć na instagramowym profilu galeria_ataner.

Wychowana w Ostrowi Mazowieckiej. Pracowała jako projektantka graficzna. Obecnie zajmuje się przede wszystkim ilustracją i projektowaniem tatuażu. Rysowała odkąd pamięta, każdego dnia.
Mieszka z dwoma kotami i chłopakiem. Lubią wspólnie oglądać
kreskówki, grać w gry i dużo się przytulać.

JUDYTA MURAWSKA
Tekst autorstwa Judyty Murawskiej
George i Filip już od 15 lat splatają swoje losy na naszych rysunkach. Dorastali razem z nami, przeżywając swoje przygody, wzloty i upadki. I chociaż opowieść o nich osadzona jest w fikcyjnym świecie wypełnionym aniołami, demonami i całą gamą fantastycznych kreatur, to jednak udało nam
się wykreować z nich bohaterów całkiem ludzkich w swoich wadach i przywarach. I tak właśnie od
lat już odbijają się od siebie, orbitują, szarpią za strunę więzi, jaka się między nimi wytworzyła. Czy
gdzieś można przeczytać o ich przygodach? Jeszcze nie. Jeszcze.

Architekt, absolwent Uniwersytetu w Szwajcarii (Academy of Architecture in Università della Svizzera italiana) i Politechniki Warszawskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka, projektant, grafik. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując i studiując w Szwajcarii,
Danii, Korei Południowej i Polsce. Autor licznych koncepcji architektonicznych i urbanistycznych, które doprowadziły do nagród
i wyróżnień w konkursach polskich i międzynarodowych. Laureat
nagrody SIA (The Swiss Society of Engineers and Architects). Obecnie mieszka i tworzy w Szwajcarii.

JULIAN NIECIECKI
Wystawione prace to linoryty – grafiki powstające na skutek odciśnięcia na papierze wyżłobionego linoleum. Obydwie prace pochodzą jeszcze z czasów młodzieńczych, gdy Nieciecki mieszkał
i tworzył w Ostrowi Mazowieckiej. Grafika „Ja i moja przestrzeń” to ciekawe, perspektywiczne spojrzenie na (prawdopodobnie bliski autorowi) obiekt. W 2004 roku zakwalifikowała się na wystawę w
Międzynarodowym Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży w Toruniu. Praca pt. „Autoportret” jest wyraźnym zamanifestowaniem artystycznej tożsamości.

Urodziła się w Mosinie, niedaleko Poznania w 1934 r. Z wykształcenia ekonomistka. W młodzieńczych latach za namową Romana
Wilhelmiego wstąpiła do aktorsko-amatorskiego, eksperymentalnego zespołu dramatycznego „Kuźnica”, którego dyrektorem był
wówczas Łucjan Rabski. Stamtąd trafiła do Cepelii, z której wyniosła zainteresowanie sztuką ludową. W latach 60., po wyjechaniu za mężem do Gołdapi objęła posadę dyrektorki tamtejszego
domu kultury. Ceniła tę pracę o wiele bardziej niż księgowość. W
drugiej połowie lat 70. współtworzyła Izbę Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie pod Białymstokiem, gdzie udało jej się zebrać
46 twórczyń pracujących z tkaniną. Jej tkactwo nie ma jednak nic
wspólnego z techniką dwuosnowową.

lechosława feliksa nowosadko

Tkanina przedstawia pejzaż okolic Suwalszczyzny, którą autorka szczególnie ukochała. Okolice Suwałk i Gołdapi oraz Podlasie to dla niej najpiękniejsze rejony Polski, z którymi z resztą była przez
długi czas związana zawodowo. Drobiazgowa praca zyskuje przy oglądaniu jej z odpowiedniej
odległości – warto przyjrzeć się jej z drugiego końca galerii. Wrażenie robią również imponujące
rozmiary pracy, której szerokość przekracza 2 metry.

Urodzona w Ostrowi Mazowieckiej malarka i rysowniczka. Plastyczka w Jednostce Wojskowej w Komorowie, prywatnie pasjonująca
się płaskorzeźbą oraz malarstwem, którym wraz z rękodziełem zajmowała się zawodowo. Artystka, która znaczącą większość swego życia poświęciła działalności artystycznej - od przekazywania
zdobytej wiedzy w tematach technik ww. sztuk plastycznych wielu
pokoleniom młodzieży w ostrowskim Domu Kultury i w komorowskim
Klubie Garnizonowym, poprzez dbanie o oprawę wizualną przy okazji każdego z organizowanych w Jednostce Wojskowej wydarzeń,
stworzenie dzieł zdobiących ściany w dziesiątkach domów i mieszkań, aż do pocztówek okolicznościowych rozsyłanych między polskimi rodzinami. Kobieta o niespotykanie ciepłym wnętrzu, a także
docenianym i wspominanym z utęsknieniem talencie kulinarnym.

HENRYKA PIANKO (1940-2005)
„Krak walczący ze smokiem” to realistyczne przedstawienie fontanny znajdującej się na terenie jednostki wojskowej w Komorowie. Obraz przez wiele lat zdobił ściany Klubu 22. Wojskowego Ośrodka
Kartograficznego dzieląc tę przestrzeń z wieloma innymi obrazami Henryki Pianko. Praca wypożyczona dzięki uprzejmości Klubu 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie.

Fotograf mody i projektant biżuterii. Absolwent warszawskiej
Akademii Fotografii. Student wzornictwa w Wyższej Szkole Ekologii
i Zarządzania w Warszawie. Pierwsze kroki stawiał w pracowni plastycznej Miejskiego Domu Kultury pod okiem Jolanty Szulborskiej.
Zawodowo współpracował z m.in. biżuterią YES, TVN Style, Julią
Marcell i Kasią Stankiewicz.

RAFAŁ PIOTRAK
Rafał Piotrak jest zarówno autorem wystawianych fotografii i przedstawionej na nich biżuterii, którą
zaprojektował i wykonał. Kolczyki to imitacja masy perłowej wykonana z tworzywa sztucznego w
myśl upcyklingu, czyli formy przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej, traktowane jako wartościowe surowce.

Jej pasja do fotografii rozpoczęła się w momencie poznania wyjątkowej osoby, która zainspirowała ją spojrzeniem na świat przez
obiektyw aparatu fotograficznego. Od 15 lat jej pasją jest również
joga. Pracuje w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej i tam przekazuje swoją wiedzę.

barbara siwek
Fotografie Barbary Siwek to przede wszystkim dobra energia płynąca z nasyconych kolorów i wyrazistego światła. Fotografka chwyta chwile szczęścia i zatrzymuje je w kadrach na dłużej. Zajmuje się
również fotografią reportażową i relacjami z wydarzeń. Uwielbia fotografować taniec i ruch, które
stwarzają przestrzeń na kreatywne działanie z aparatem.

Rzeźbiarz, malarz. Ukończył studia artystyczne Wydziale Rzeźby
ASP w Warszawie. W latach 1975-1988 Główny projektant w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Ostrołęce. Medalier, grafik, scenograf, architekt, pedagog. Jego prace znajdują się
w zbiorach Galerii Silistra w Bułgarii, Muzeum Okręgowego w Ostrołęce oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (Rosja,
Austria, RFN, Włochy, Francja). Przez wiele lat związany jako instruktor z Miejskim Domem Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.

zdzisław skoczek (1942-2003)
Pejzaż Zdzisława Skoczka to praca wypożyczona z jego rodzinnego domu. Burzowy krajobraz miesza
ze sobą atmosferę czystego piękna płynącego z przyrody i mistycyzmu zaklętego w żywiołach
i gwałtownych zjawiskach.

Rzeźbiarka, malarka, projektantka biżuterii i ceramiki. Absolwentka
warszawskiej ASP na Wydziale Rzeźby. Jej artystyczna wrażliwość
zaczęła kształtować się w wypełnionym sztuką rodzinnym domu.
Projektantka ostrowskiego pomnika Księżnej Anny Mazowieckiej. W jej sztuce dostrzec można inspiracje mitami, żywiołami,
naturą i sztuką antyczną. Ważnym kontekstem dzieł jest kobiecość
i związana z nią symbolika. Jak sama mówi, droga życiowa jaką
obrała narodziła się z potrzeby piękna i wartości jakie niesie sztuka.
Kreacja jest źródłem jej energii, lekcją pokory i przesuwania granic.

miłosława skoczek-śliwińska
Tekst autorstwa Miłosławy Skoczek-Śliwińskiej
Rzeźba to przestrzeń ciszy i głębokich oddechów. Rzeźba uczy mnie cierpliwości, pozostawia czas na dojrzewanie i próbę... Pomaga
znieść wszelkie przeciwności i tęsknoty... W niej miłość i szaleństwo duszy. Rzeźba przytula i chroni mnie. Zanim zanurzę dłonie w glinie długo noszę ją w sobie. Zmysły chłoną doskonałość i niedoskonałość form istnienia i wyzwalają emocje, będące źródłem życia
i kreacji. Osiadają, szukają miejsca w tkankach, pod powieką oka, pod językiem, wszędzie. Mieszają się, kłócą, przeplatają i fermentują. Toczone jak glina na kole garncarskim, transformują. Przyjmuję każdą, i piękną, i tą która wiedzie ku otchłani, aby żyć, doznawać,
kreować. Czerń, czerwień, biel gliny jakikolwiek kolor jej lica, pozostaje Ziemią. Tak bardzo podobna do ciała ludzkiego, ciepłego
i kruchego. Ziemia i ciało, w nich miłość, miliony lat, zgnilizna , stare liście, korzenie, w nich przeszłość, kości przodków i świadomość istnienia. Podczas pracy dochodzę do granic wytrzymałości, wchłaniam, oswajam i akceptuję zmęczenie, które przekształca się w nową
energię. To czas intymności i spowiedzi. Gdy rzeźba jest skończona, błogosławię ją pocałunkiem i okadzam pieśnią... Do kreacji potrzebuję i ciszy, i chaosu. Każdy z tych stanów, uwierzcie mi, jest błogosławieństwem. Początkiem lub ostateczną formą myśli. Kreacja
rejestruje czas tu i teraz, fazy rozwoju, dojrzewania, przemian. To stan czystości. To możliwość zawładnięcia sobą. To dotknięcie źródeł.

Od dziecka lubił rysować i tworzyć na papierze własne światy.
Pasja przerodziła się w kierunek, z którego będzie zarabiać. Studiował na EAS (Europejska Akademia Sztuk) ucząc się rzemiosła od
najlepszych.

ARTUR SOBOTKA
Inspirację grafiką warsztatową widać u Artura Sobotki również na drobnym, kolorowym rysunku.
Kolejne dwie prace to kolejno litografia i sitodruk. Grafika warsztatowa to wyjątkowa dziedzina,
która przebyła długą drogę i od jedynej znanej techniki powielania obrazu zamieniła się w szlachetną dziedzinę sztuki. Rozwój nowych technologii pchnął do przodu techniki poligraficzne, a
druk elektroniczny całkowicie zastąpił ręczną pracę grafików. Na skutek tego rozwoju techniki takie, jak linoryt, litografia, akwaforta i inne zadomowiły się w galeriach i muzeach.

Urodzony 1977 r. w Warszawie. Mieszka w Nowej Osuchowej. Jest absolwentem Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego (wcześniej Akademia Teologii Katolickiej) u Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe). Z wykształcenia metaloplastyk,
historyk filozofii, kulturoznawca. W latach 1996-2002 był nauczycielem w pracowniach rzeźby i metaloplastyki Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Warszawie.
W latach 2004-2011 nauczycielem wiedzy o kulturze i filozofii w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Obecnie - od
2018 r. - jest nauczycielem wiedzy o kulturze, filozofii i etyki w Zespole Szkół
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie. Współpracuje z Gminnym i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Łochowie. Jest autorem reliefu Mikołaja Kopernika
na głównej bramie ostrowskiego liceum, a także pomników 800-lecia Osuchowej, Powstańców Styczniowych 1863 i Kurpia Białego w Osuchowej oraz
licznych rzeźb plenerowych w Łochowie. W ostrowskim Domu Kultury zrealizował wiele wystaw. W kręgu jego zainteresowań pozostaje historia regionalna. Twórczość w zakresie rzeźby, asamblażu i grafiki. Miłośnik swojej Małej
Ojczyzny – Osuchowej.

ARTUR SZYDLIK
Brak tekstu opisującego pracę na życzenie autora.

Rzeźbiarz, korzenioplastyk, muzyk i budowlaniec. Urodzony
w Nowej Osuchowej. Rzeźby, przeważnie w drewnie, mają charakter sztuki ludowej, nacechowanej własnym „stylem” lub manierą o silnej, wewnętrznej ekspresji. Podobne tendencje dominują
w korzenioplastyce, wsparte są często o cechy sztuki użytkowej.
Wykonał ponad dwa tysiące prac plastycznych. Do ważniejszych
zaliczyć można drewnianą, ponad pięciometrową figurę Chrystusa-Zwycięzcy postawioną za Kościołem w Osuchowej (nieistniejąca) oraz kamienny nagrobek rodziców na miejscowym cmentarzu.
Grał na saksofonie i instrumentach klawiszowych. Zginął tragicznie
w wypadku drogowym 22 lutego 2000 r.

JAN SZYDLIK (1949-2000)
Instalacja przedstawia trzy rzeźbione głowy ustawione jedna na drugiej. Wspólnie tworzą totem. Totemy to mistyczne powiązania między ludźmi wyrażone poprzez przedstawienie (najczęściej rzeźbę
w drewnie) nawiązujące zwykle do zwierzęcia lub rośliny. Kompozycję stworzył syn zmarłego artysty – Artur Szydlik – wykorzystując koncepcję sztuki otwartej Romana Ingardena. Skupia się ona na
obecnym w wielu dziełach sztuki niedookreśleniu, które może zostać dowolnie uzupełnione przez
odbiorcę. Ustawienie w ten sposób głęboko osadzonych w kurpiowskiej kulturze ludowej rzeźb Jana
Szydlika tworzy nowy kontekst dzieła. Podkreśla ludową wspólnotę, elementy magiczne polskiej kultury oraz zamiłowanie autora do tradycji.

Urodzona w Warszawie, wychowana w Ostrowi. Ekonomistka,
która od 2012 r. zawodowo zajmuje się ceramiką użytkową. Z pasją
poświęca się również wielu technikom malarskim, od akrylu, przez
olej, po akwarelę. Chętnie sięga również po kolaż. W ceramice
zakochała się jeszcze we wczesnym dzieciństwie na zajęciach Edwarda Wroczyńskiego w ostrowskim domu kultury. W sztuce znajduje wytchnienie.

DOROTA TARSKA
Prace-wizytówki Doroty Tarskiej to ceramika użytkowa, którą artystką wykonuje na zamówienie.
Galerię ozdabia również malarstwo wykonane farbą akrylową. Mocne, nasycone zielenie i gruba
warstwa farby przywołują na myśl pachnący, ciemny las. Cienie zostają rozbite mocnym, żółtym
światłem. Artystka nazywa swój styl abstrakcją poetycką. Prace „Raj utracony” i „Okno na świat
to prace „pandemiczne”. Odzwierciedlają niepewność i lęk towarzyszące pierwszym miesiącom
epidemii koronawirusa.

Urodzona w Warszawie, wychowana w Ostrowi. Akwarela i tusz to
jej przodujące techniki. W farbach akwarelowych ceni to, że pozwalają uzyskać efekt rozmycia i kreatywnie operować światłem
oraz cieniem. Akwarela nie kryje kartki szczelnie, dzięki czemu światło „przebija się” spod warstwy farby. Szerokie możliwości mieszania kolorów bezpośrednio na papierze dają niepowtarzalny efekt
wizualny. Wybór akwareli jest podyktowany również bardziej prozaicznymi względami. W przeciwieństwie do mamy – Doroty – Jagody
Tarskiej nie interesuje akryl, który za bardzo się ciągnie. Akwarela to
farba lekka i przyjemna w pracy.

jagoda TARSKA
Prace Jagody Tarskiej to połączenia pejzaży i baśniowych przedstawień. Czytelne są w nich inspiracje ilustracją książkową. Wyobraźnia autorki rozbudzana wieloma lekturami od najmłodszych lat
znajduje ujście w przedstawieniach wróżek i potworów. Charakterystycznym elementem wyróżniającym artystkę są powykręcane konary drzew, które uwielbia umieszczać w tle swoich prac.

„Fotograf” amator. Urodziła się w Ostrowi Mazowieckiej. Fotografią
zaczęła się bawić już jako mała dziewczynka. Uczestniczka wielu konkursów fotograficznych. Mówi, że nie zna się na technice,
po prostu strzela i łapie chwile. Dzięki fotografii przedstawia świat
w ułamku sekundy, uznając ten ułamek za fragment prawdy, fragment ukrytej tajemnicy. Miłośniczka koni, przyrody i podróżowania.

milena waracka
Lokalne pejzaże fotograficzne, pocztówki z wakacji, zbliżenie się do natury. Na zrobienie dobrej
fotografii potrzeba cierpliwości i czasu. Fotografia może być formą medytacji, po której zostaje
wyjątkowa pamiątka. Emocja, która towarzyszy twórcy podczas wykonywania zdjęcia zostaje na
zawsze zamknięta w kadrze. Fotografia to dowód na zachwyt człowieka nad naturą i niemal bezpośrednie świadectwo piękna otaczającego nas świata.

Malarz portrecista. Znany w Ostrowi Mazowieckiej twórca, którego portrety przedwojennych burmistrzów miasta namalowane ze
starych fotografii zdobią ściany ostrowskiego ratusza. Jego prace
znajdują się w kolekcjach prywatnych i państwowych w kraju i za
granicą. Namalował wielkoformatowy portret rotmistrza Witolda Pileckiego dla szkoły w Kozikach. Prace Stefana Wernera odznacza
głębia i wyraz uzyskany przez kształty lub barwy. Płynne posługiwanie się wieloma technikami da się odczuć w pracach malarskich i rysunkowych, które zbliżone są do płytkiego reliefu.

STEFAN WERNER
Kolorowe portrety celebrytów i popkulturowych sław to zastrzyk dobrej energii, jak i nostalgii za ulubionymi gwiazdami. Dalekowschodnie kino akcji przenika się na nich z polskim westernem („Janosik” z udziałem Witolda Pyrkosza). Welurowy papier daje poczucie trójwymiarowości, a pastele są
jego świetnymi współpracownikami. Portrety to specjalność Stefana Wernera. Na tych pracach
można podziwiać zręczne operowanie plastyczną formą i doskonały warsztat widoczny choćby
w proporcjach.

Malarka. Urodziła się w Ostrowi Mazowieckiej. Pierwsze kroki stawiała pod okiem Jolanty Szulborskiej w sekcji plastycznej Miejskiego Domy Kultury. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunku malarstwo
sztalugowe i szkło artystyczne. Otrzymała wyróżnienie na najlepszy
dyplom 2018 roku. Malarstwo jest dla niej odzwierciedleniem stanu
duszy, wrażliwości na zjawiska, które Nas otaczają i inspirują. Maluje
obrazy na zlecenie – pejzaże, portrety ludzi i zwierząt, oraz zawzięcie i zamiłowaniem czyta książki Stephena Kinga.

justyna wilczyńska
Tekst autorstwa Justyny Wilczyńskiej
Obraz, który zatytułowałam “Szczęście” jest realizacją bardziej klasyczną i realistyczną, patrząc na moją dotychczasowa twórczość. Była to dla mnie swego rodzaju próba i wyzwanie malarskie. Ze świata abstrakcyjnych pejzaży,
koloru i syntetycznej formy przeniosłam się do rzeczywistości, którą chciałam przedstawić taką jaką jest. Taki rodzaj
malarstwa zawsze sprawiał mi trudność, zwłaszcza na pierwszym roku studiów, gdzie nieco odstawałam od grupy,
może właśnie dlatego jak najszybciej odeszłam od tego rodzaju artystycznej wypowiedzi. W tym roku, kilka lat pod
ukończeniu nauki, postanowiłam do tego powrócić, zmierzyć się i sprawdzić, czy umiem jeszcze “malować”. Nie
posiłkowałam się więc wyobraźnią, emocjami i przeżyciami, a fotografią wykonaną w moim domu. Oczywiście
nie jest to oddanie 1:1, ponieważ uważam, że malarstwo kreuje rzeczywistość, a fotografia ją odzwierciedla. Obraz
przedstawia więc wizerunek psa, który pod nieuwagę właścicieli zakrada się na łóżko. Dla spostrzegawczych
pies delikatnie unosi oko czekając na moment, w którym zostanie skarcony, a jednocześnie udając głęboki sen i
szczęście, prosi o „jeszcze kilka minutek”.

Malarka, rysowniczka, artystka. Była dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. Pochodzi z artystycznej rodziny. Siostra Zdzisława Skoczka przez wiele lat związanego z ostrowskim
Miejskim Domem Kultury.. Pięcioro rodzeństwa skończyło Akademię
Sztuk Pięknych. Zajmuje się przede wszystkim abstrakcją. Maluje
wszechświat i naturę. „Reszta jest nieważna”, mówi o treści swoich
prac.

ALICJA WYSOCKA
Obraz pt. „Bliżej Nieba III” pochodzi z cyklu „Droga mleczna”. Przedstawia daleki kosmos, jego ogrom i piękno barw. Zagadnienia związane z kosmosem od lat poruszają umysły astronomów, filozofów i artystów.
Rodzą pytania o pochodzenie i miejsce człowieka na świecie. Praca „Bliżej Nieba III” łączy wizualne piękno kosmosu z duchowością. Prace rysunkowe to abstrakcyjne lub mieszające abstrakcję z formą kompozycje wykonane przy pomocy piórka, cienkopisu i tuszu (czarnego i szarego). Technika rysowania przypomina grafikę warsztatową. Prace doskonale pokazują, jak osobne techniki mogą na siebie wpływać
i wzajemnie inspirować.

Określa siebie jako plastyka kombinatora. Student Wyższej Szkoły
Artystycznej w Warszawie na kierunku kostiumografia. Nie tworzy
z wykorzystaniem jednej techniki. Miesza ze sobą wiedzę i znalezione materiały używający różnych metod. Za twórczy przełom
uznaje przeczytanie pierwszej książki z mitologią grecką w okresie
szkoły podstawowej. Mitologia zrodziła zainteresowanie fantastyką, które trwa do dzisiaj. Tworzy przede wszystkim dla własnej
satysfakcji i uśmiechu ludzi, którzy doceniają jego prace. Interesuje się kostiumami i scenografią teatralną. Sztuka to dla niego coś
co spełnia przynajmniej dwa z trzech warunków, a są to zachwyt,
pobudzenie do myślenia lub kontrowersja. Miłośnik gier komputerowych, książek, filmów oraz gotowania.

PAWEŁ ŻACH
Praca wykonana z pianki styropianowej. Inspiracją dla stworzenia kostiumu była fascynacja zaawansowaną technologią oraz owadzimi egzoszkieletami (w tym przypadku żukiem rochatyńcem) oraz militaria
wyjęte z gatunku science fiction. Uwagę przykuwają postarzone detale i przetarcia. Dzięki lekkości materiału kostium nadaje się do swobodnego noszenia i może być używany w cosplay’u – artystycznej dziedzinie, w ramach której osoby nazywane cosplayerami tworzą przebrania i wcielają się w postać fikcyjną.

Wychowana w Ostrowi Mazowieckiej. Magister plastyk. Samouk
rysunkowy, graficzny i fotograficzny. Sama o sobie: „na kółko plastyczne poszła może dwa razy w życiu”. Obecnie tworzy przede
wszystkim grafiki cyfrowe. Rysunek i fotografia pozwalają jej przekazywać opowieści. Nie jest fanką sztuki współczesnej, ale ceni
Jacka Malczewskiego i Alfonsa Muchę. W wolnych chwilach czyta
komiksy, gra w RPG i planszówki.

agata żebrowska
Tekst autorstwa Judyty Murawskiej
George i Filip już od 15 lat splatają swoje losy na naszych rysunkach. Dorastali razem z nami, przeżywając
swoje przygody, wzloty i upadki. I chociaż opowieść o nich osadzona jest w fikcyjnym świecie wypełnionym aniołami, demonami i całą gamą fantastycznych kreatur, to jednak udało nam się wykreować z nich
bohaterów całkiem ludzkich w swoich wadach i przywarach. I tak właśnie od lat już odbijają się od siebie,
orbitują, szarpią za strunę więzi, jaka się między nimi wytworzyła. Czy gdzieś można przeczytać o ich przygodach? Jeszcze nie. Jeszcze.

Dziedziny artystyczne, którymi się zajmuje to fotografia i reżyseria. Od
2018 r. studiuje reżyserię filmową w Krakowie. Fotografie pomagają
mu w krystalizowaniu własnych myśli. Zdjęcia robi intuicyjnie, ale
świat ogląda analitycznie. Tworząc zastanawia się i zauważa co
przykuwa jego uwagę. Na tej bazie wysnuwa wnioski dotyczące
tego, jakim jest człowiekiem. Jak sam mówi, lubi szlajać się bez celu
po mieście i fotografować to co widzi. Interesuje się montażem filmowym.

MICHAŁ ŻYŁOWSKI
Zdjęcie powstało na skutek mojego zainteresowania sposobami ukazywania piekła w ikonografii chrześcijańskiej. Podjąłem próbę wcielenia się w XXI wiecznego ikonografia i przedstawienia mojego osobistego
wyobrażenia na temat piekła.
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