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Artyści Tarnowa. Generacja 2.1 to projekt, którym  
metaforycznie powracam do Tarnowa – miasta, które że-
gnałem niecałe dwa lata temu wystawą: Ostatnie Rozdanie?. 
Projekt ten był podsumowaniem działalności prowadzo-
nego przez Fundacje Promocji Artystycznej Aspiranci ART 
Squatu – pierwszego artystycznego coworkingu w Małopol-
sce. Wystawa ta była poświęcona pytaniu czy wszystko ma 
swój określony koniec?, zawierającej również pytanie o ko- 
niec i przyszłość moich dalszych działań jako animatora 
kultury w Tarnowie.

Chociaż już wtedy wiedziałem, iż wrócę i że to kwestia 
czasu. Kiedy wszystko sobie poukładam i znów zacznę 
działać: kreować, tworzyć oraz organizować nowe i lepsze 
wydarzenia kulturalne. Wtedy, jak zawsze, na pierwszym 
planie staną młodzi twórcy – uczniowie, studenci i świeżo 
upieczeni absolwenci szkół artystycznych, w szczególno-
ści ci pochodzący lub związani z Tarnowem. Od zawsze 
bowiem w swoich działaniach stawiałem na młodość, 
chcąc prezentować szerszej publiczności twórczość mło-
dych i obiecujących artystów, wiedząc że to do nich należy 
przyszłość sztuki. Nie inaczej zatem mogło być w wypadku 
nowo prezentowanego projektu: Artyści Tarnowa. Generacja 
2.1, dla którego inspiracją stała się cykliczna wystawa: Arty- 
ści z Krakowa, realizowanego przez Muzeum Sztuki Współ-
czesnej w Krakowie – MOCAK, która skupia się na prezen-
tacjach najważniejszy tendencji w sztuce współczesnej, 
powstających w Krakowie, tworzonych przez artystyczne 
legendy miasta – wybitne talenty twórcze. Jak dotąd w ra- 
mach tego biennale zrealizowano dwie wystawy. Pierwsza 
odsłona obejmowała prezentacje twórców urodzonych  
w latach 1980–1990 (2015), natomiast druga artystów  
z pokolenia 1970–1979 (2017).



Nawiązując do zaprezentowanego cyklu Artyści Tarnowa. 
Generacja 2.1 przedstawiam Państwu twórczość wybranych 
przedstawicieli najmłodszego pokolenia tarnowskich ar-
tystów, zarówno już uznanych – laureatów ogólnopolskich 
konkursów artystycznych, jak również tych, dla których 
jest to pierwsza poważniejsza prezentacja twórczości. Wy- 
stawa obfituje w interdyscyplinarne działania twórcze, 
chociaż jej dominantą jest przede wszystkim znakomi-
te malarstwo. Nie brakuje również grafiki cyfrowej oraz 
warsztatowej, a obok nich pojawia się fotografia, rysunek, 
video-art, rzeźba oraz obiekty i instalacje. 

Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiłem znakomi- 
tych twórców, z którymi miałem przyjemność współpra-
cować przy realizacji wcześniejszych projektów wysta-
wienniczych, a ich działania wyróżnia ciągła dbałość  
o kunszt, innowacyjność formy oraz przekaz. To również 
artyści, których zaobserwowałem podczas moich poszuki-
wań twórczości bliskiej mojej estetyce postrzegania sztu- 
ki. Dlatego prezentowana wystawa nie jest podyktowana 
żadnym kluczem tematycznym, a na jej całość składa się 
wielość form twórczości artystycznej, co sprawia, że pro-
jekt przeglądowo prezentuję trendy sztuki najnowszej.  
Aby móc jeszcze szerzej spojrzeć na twórczość zaproszo-
nych młodych artystów, oprócz przygotowanych biogra-
mów, każda z prezentujących się podczas wystawy osób, 
została poproszona o pochylenie się nad trzema niby 
prostymi pytaniami: 
 
Jakie było twoje pierwsze dzieło?
Kto lub co wzbudza w tobie największy zachwyt?
I chyba najważniejszemu: Czym jest dla Ciebie sztuka?

Dzięki odpowiedziom powstał wielobarwny obraz  
ówczesnego środowiska młodych twórców związanych  
z Tarnowem.

Bogate środowisko młodych twórców jest jednym z ele-
mentów dzisiejszego kulturalnego krajobrazu Tarnowa, 



który obejmuję szeroką działalność kulturalną oraz edu- 
kacyjna: instytucji kultury, instytucji oświatowych, fun-
dacji i stowarzyszeń, a także działalności znakomitego 
środowiska artystycznego. Aby całościowo przedstawić 
ówczesny krajobraz artystyczny Tarnowa, poprosiłem  
o napisanie na ten temat krótkich esejów: najważniejsze 
osoby związane z teraźniejszą działalnością kulturalną  
i edukacyjną miasta, Panią Ewę Łączyńską-Widz,  
Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie  
i Pana Bartłomieja Bałuta, Dyrektora Instytutu Sztuki, 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.  
Do esejów satyrycznym dopełnieniem i swoistym ko- 
mentarzem, jest satyra Witolda Pazery – jednego z bar- 
dziej znanych przedstawicieli tarnowskiego środowiska 
artystycznego oraz głównego satyryka Galicyjskiego  
Tygodnika Informacyjnego TEMI.

Wystawa Artyści Tarnowa. Generacja 2.1 nie mogłaby się  
odbyć bez wsparcia, dlatego w tym miejscu chciałbym 
przede wszystkim podziękować za pomoc w realizacji 
projektu Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie i Pani 
Dyrektor Ewie Łączyńskiej-Widz, Panu Dyrektorowi Insty-
tutu Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tar-
nowie Bartłomiejowi Bałutowi oraz całemu zespołowi 
Fundacji Promocji Artystycznej Aspiranci. Jestem niezwy-
kle wdzięczny za to, że projekt został współfinasowany ze 
stypendium artystycznego miasta Tarnowa. Również bar-
dzo się cieszę i dziękuję, że aż tylu znakomitych młodych 
artystów wyraziło chęć udziału w niniejszym projekcie. 
Dziękuję także za współpracę: Karolinie Sroce, która stwo-
rzyła całą identyfikacje graficzną projektu oraz Paulinie 
R. Tomaszewskiej odpowiedzialnej za redakcje tekstów. 
Składam ponadto wyrazy szacunku Witkowi Pazerze, za 
jego satyryczny komentarz oraz wszystkim osobom, któ- 
re wspierały mnie w realizacji projektu.

Łukasz Lucjusz Dubin 
autor koncepcji kuratorskiej wystawy  
 



komentarz współczesnego 
świata
Katarzyna Biedroń

Urodzona w 1988 r. w Tarnowie. Absolwentka Wydziału Sztuki  

na Uniwersytecie Rzeszowskim na specjalizacji grafika warsztatowa  

(linoryt). Obecnie nauczyciel plastyki i edukacji wczesnoszkolnej.



Twoje pierwsze dzieło?

Pierwszą pracą, którą pamiętam do dziś, jest wycinanka robiona w szkole 

podstawowej. Było to zadanie pt. Portret Taty. Praca ta nie jest miłym wspo-

mnieniem, ponieważ jak każde dziecko włożyłam w twórczość całe serce,  

a pani stwierdziła, że praca jest brzydka, bo twarz jest czerwona. 

Kto/co wzbudza Twój największy zachwyt? 

W sztuce największy zachwyt wzbudza we mnie malarstwo Hieronima 

Boscha oraz Pietera Bruegela.

Czym jest dla Ciebie sztuka?

Sztuka jest dla mnie brzemieniem, które dźwigam przez sporą część życia. 

Jest brzemieniem, ale słodkim brzemieniem... Czymś, co potrafi zmartwić, 

zdołować, a czasami nawet podciąć skrzydła. Ale po smutnych, ciężkich 

chwilach przychodzi słońce. I wtedy sztuka jest czymś radosnym, inspiru-

jącym, dającym nadzieję. Jest czymś kontrowersyjnym, oburzającym, obra-

żającym, ale im bardziej taka jest, tym jest ciekawsza, bardziej interesują-

ca, zmuszająca do przemyśleń. Jest komentarzem współczesnego świata.



umiejętność wytworzenia 
napięcia
Paweł Bartnik 

Urodzony w Tarnowie. Absolwent tutejszego Liceum Plastycznego.

Ukończył grafikę na PWSZ w Tarnowie i studia magisterskie na ASP  

w Krakowie. Zajmuje się projektowaniem graficznym, produkcją  

muzyki oraz malarstwem.



Twoje pierwsze dzieło?

Moją pierwszą pracą, którą zapamiętałem do dzisiaj, była  

namalowana plakatówkami w przedszkolu praca konkurso-

wa Portret mojej mamy. Otrzymałem za nią wyróżnienie, a po

nagrodę pojechałem z rodzicami do Nowego Targu.

Kto/co wzbudza Twój największy zachwyt?

Nie dzielę sztuki na wizualną, filmową czy muzyczną. Dla 

mnie sztuka to sposób przekazywania emocji. Największy 

zachwyt wzbudza we mnie muzyka, której słucham dużo

i namiętnie, a co konkretnie? Umiejętność wytworzenia od- 

powiedniego napięcia i emocji. Kto? W muzyce są to twórcy 

głównie muzyki elektronicznej i hip-hopu, w filmie Hitchcock 

i Kubrick, a w sztuce wizualnej Rothko oraz Caravaggio. 

Czym jest dla Ciebie sztuka? 

Sztuka jest dla mnie sposobem wyrażania swoich emocji oraz 

zademonstrowaniem swojej estetyki. Naprawdę dobra sztuka 

powinna także stawiać pytania i skłonić do myślenia.



był w tym impuls  
i była radość 
Gabriela i Martyna Basta

Gabriela Basta (1995) – dyplomantka Wydziału Grafiki krakowskiej ASP, 

studiowała również typografię w paryskiej Ecole Estienne. W swojej 

praktyce artystycznej łączy myślenie projektowe z fotografią oraz  

sztukami wizualnymi.

 

Martyna Basta (1996) – absolwentka Akademii Fotografii w Krakowie, 

studentka Tekstów Kultury na UJ. Dwukrotna stypendystka MKiDN  

w kategorii osiągnięć artystycznych (2014, 2015).



Twoje pierwsze dzieło?

Gabriela: Nie pielęgnuję w pamięci własnych prac – raczej staram się  

o nich zapomnieć, by stworzyć nowe. 

Martyna: Wciąż pamiętam moją pierwsza kliszę, bardzo niezdarną zresztą,  

ale dzięki temu w jakiś sposób świeżą i spon- 

taniczną, może i nawet bezmyślną. Jednak  

mam do tego działania ogromny sentyment.  

Było to pierwsze i jeszcze nie w pełni świado- 

me spojrzenie, wciąż czyste, nie skażone żad- 

nymi zasadami czy to estetyki czy kompo- 

zycji, był w tym impuls i była radość.

Kto/co wzbudza Twój największy zachwyt?  

G: Największy zachwyt wzbudza we mnie  

twórczość zaangażowana, czuła i niepozorna. 

M: Interesuje mnie nie tylko obraz sam w so- 

bie czy jako źródło estetycznej uciechy, ale  

rezonans pomiędzy nimi, to, w jaki sposób  

kształtuje się ta wspólna wizualność, granica  

widzialności, domysłu, gra znaczeń i kontek- 

stów. Jako nieustanna możliwość powrotu  

do zawartych w obrazie odczuć, odtwarzania  

ich i ponownego przeżywania, rekonstruowa- 

nia, ale i tym samym poddawania dekonstru- 

kcji. Interesuje mnie ta kumulacja w obrazie,  

jego podatność na zmienność względem czasu,  

ale też jego trwałość w swojej formie, nieusta- 

nnie obecna intencja czy myśl, która miała  

miejsce, w momencie jego wykonania, czy to  

na zasadzie świadomego gestu czy impulsu. 

Czym jest dla Ciebie sztuka?

G: Sztuka jest czymś niezdefiniowanym. A może pozwala czuć się bardziej ludzkim.

M: Sztuka jest próbą ujęcia przeżyć w formę.



z kwadratowymi  
głowami
Martyna Czech

Urodzona w 1990 r. w Tarnowie, absolwentka malarstwa na Akademii

Sztuk Pięknych w Katowicach, w pracowni prof. Andrzeja Tobisa.  

Dyplom mgr z wyróżnieniem obroniła w 2017 roku.  

 

W swojej twórczości zajmuje się krytyką świata ludzkiego na podsta-

wie własnych doświadczeń. W wielu pracach porusza temat cierpienia 

zwierząt. Jest wnikliwym obserwatorem zależności występujących 

między światem zwierząt i ludzi. Interesują ją sytuacje, w których zde-

rzenie tych dwóch światów powoduje ból i cierpienie. 



Twoje pierwsze dzieło?

Rysunki z przedszkola, przedstawiające ludzi z kwadratowymi głowami.  

Najpierw rysowałam ludzi z okrągłymi głowami, ale gdy inne dzieci to za- 

uważyły, od razu stwierdziły, że źle rysuję. Te głowy wyglądały jakby im  

kosiarki ścięły mózgi, zapamiętałam to bardzo wyraźnie. Odmienność,  

inność nie są mile widziane.

Kto/co wzbudza Twój największy zachwyt? 

Nie pamiętam, żeby tak było.

Czym jest dla Ciebie sztuka?

Nie ma zawsze tej samej odpowiedzi na to pytanie. Podejście do sztuki zmie- 

nia się, postawa się zmienia. Otoczenie się zmienia, ja się zmieniam. Wszystko. 

Choć niezmiennie sztuka jest wszystkim dla mnie, czasem to jedyny środek wy- 

razu, komunikacji, próba zrozumienia na jaką mnie stać w danym momencie. 

Mogę obrażać się, nienawidzić, przeklinać, a i tak wrócę do niej. Im dłuższa 

przerwa tym trudniej przyznać się, że nie potrafi się bez tego żyć prawdziwie.



dwie sztuki
Zofia Dziurawiec

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Grafiki ASP w Krakowie (dyplom  

w Pracowni Form Reklamowych), dwukrotna stypendystka Rektora  

dla najlepszych studentów ASP w Krakowie. Od roku związana z Pra- 

cownią Liternictwa i Typografii na ASP w Krakowie. 

Laureatka konkursu A Design Award w kategorii identyfikacja wizual- 

na, wraz z grupą w składzie Paulina Łabuz, Maria Smaga i Zuzanna  

Opozda. Zajmuje się głównie projektowaniem graficznym. Od dziecka 

tańczy, obecnie należy do zespołu tańca współczesnego Agitatus.  

Mieszka i pracuje w Krakowie.



Odpowiedzi na pytania: 

Sztuka. Dwie sztuki. Trzy sztuki. Cztery sztuki. Pięć sztuk. Sześć sztuk.  

Siedem sztuk. Osiem sztuk. Dziewięć sztuk. Dziesięć sztuk. Jedenaście 

sztuk. Dwanaście sztuk. Trzynaście sztuk. Czternaście sztuk. Piętnaście 

sztuk. Szesnaście sztuk. Siedemnaście sztuk. Osiemnaście sztuk. Dziewięt-

naście sztuk. Dwadzieścia sztuk. Dwadzieścia jeden sztuk. Dwadzieścia 

dwie sztuki. Dwadzieścia trzy sztuki. Dwadzieścia cztery sztuki. Dwadzie- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ścia pięć sztuk. Dwadzieścia sześć sztuk. Dwadzieścia siedem sztuk. 

Dwadzieścia osiem sztuk. Dwadzieścia dziewięć sztuk. Trzydzieści jeden 

sztuk. Trzydzieści dwie sztuki. Trzydzieści trzy sztuki. Trzydzieści cztery 

sztuki. Trzydzieści pięć sztuk. Trzydzieści sześć sztuk. Trzydzieści siedem 

sztuk. Trzydzieści osiem sztuk. Trzydzieści dziewięć sztuk. Czterdzieści 

jeden sztuk. Czterdzieści dwie sztuki. Czterdzieści trzy sztuki. Czterdzie- 

ści cztery sztuki. Czterdzieści pięć sztuk. Czterdzieści sześć sztuk. Czter-

dzieści siedem sztuk. Czterdzieści osiem sztuk. Czterdzieści dzie- 

więć sztuk. Itd…  



różne inne 
odczucia
Karolina Jabłońska

Urodzona w 1991 r. w Niedomicach. Absolwentka Wydziału Malarstwa 

krakowskiej ASP. Współzałożycielka Galerii Potencja. Jej prace były pre-

zentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Zwycięż-

czyni nagród w najważniejszych konkursach malarskich w Polsce, m.in. 

II nagroda w 43 Biennale Malarstwa Bielska Jesień, Nagroda Dolnoślą-

skiego Klubu Kapitału w 12 Konkursie Gepperta.



Twoje pierwsze dzieło?

Portret koguta.

Kto/co wzbudza Twój największy zachwyt? 

Natura we mnie wzbudza zachwyt, góry, morza, lasy, zwierzęta,  

sztuka we mnie wzbudza różne inne uczucia. 

Czym jest dla Ciebie sztuka?

Sztuka jest dla mnie codziennym zajęciem.



odczucie z kategorii 
tych naiwnych
Kamil Kotarba

Artysta sztuk wizualnych, mieszka i pracuje w Warszawie. Laureat sreb- 

rnej nagrody The Prix de la Photographie Paris. Jego prace były publiko-

wane, m.in. w: Huffington Post Arts and Culture, Wired, The New York 

Review of Books, SZUM, Aktivist, Glamour, Contributor Magazine. 

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Sztuki 

Mediów oraz Warszawskiej Szkoły Filmowej na kierunku fotografia. Swo- 

ją twórczość prezentował na wystawach w Polsce (Warszawa, Tarnów, 

Gdańsk, Lublin, Łódź) i za granicą (San Francisco, Dublin). Miłośnik spa-

nia, uzależniony od obrazów. Dużo fotografuje i coś kręci.



Sztuka jest dla mnie twórczym przetwarzaniem rzeczywistości. Pretek-

stem do robienia rzeczy dziwnych i głupich, przestrzenią do zabawy. Nie 

wierzę w sztukę zmieniającą świat, ale wierzę w sztukę prowokującą do 

myślenia o tym świecie. Albo po prostu sprawiającą, że twój dzień jest  

bogatszy o pewne doświadczenie – czy to intelektualne czy estetyczne.

Twoje pierwsze dzieło?

Pierwszych prac lepiej  

nie pamiętać.  

Kto/co wzbudza Twój najwięk- 

szy zachwyt? 

W sztuce najbardziej zachwyca 

mnie sztuka. Nie potrafię tego 

tak prosto zdefiniować, gdyż to

skutkowałoby receptą na za-

chwycającą sztukę. Albo coś na 

mnie działa albo nie. I równie

dobrze może to być renesansowe 

malarstwo, performance czy 

fotografia mody. Brzmi to może

naiwnie, ale i zachwyt jest 

odczuciem z kategorii tych 

naiwnych.

Czym jest dla Ciebie sztuka?



śmiechu warty 
patos
Kamil Kukla

Urodził się w 1989 roku. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk 

Pięknych im. Artura Grottgera w Tarnowie. Studiował na Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w pracowni prof. 

Stanisława Tabisza. Dyplom obronił w 2013 roku w Pracowni Wklę-

słodruku prof. Henryka Ożóga, aneks w Pracowni Filmu Animowa- 

nego prof. Jerzego Kuci. Obecnie pracuje jako wykładowca podsta- 

wy grafiki warsztatowej w PWSZ w Tarnowie.



Twoje pierwsze dzieło?

Tzw. bazgrota, czyli kłębki chaotycznie kładzionych kresek. Dzieło 

powstało najpewniej w technice kredkowej na papierze. Najpewniej 

też nie wyróżniało się niczym szczególnym na tle innych bazgrot. 

Każdy brzdąc musi sobie zapewnić tego rodzaju rausz – nie jest przy 

tym jasne, czy jest to rausz wizualny, czy może podnieta bierze się 

z samego szurania po papierze. Bądź co bądź to rodzić podrzuca 

chytrze kolorowe zostawiające ślady kredki. 

 

Kto/co wzbudza Twój największy zachwyt?

Zachwyca mnie obecnie to, co kiedyś odtrącałem z najwyższym obrzy- 

dzeniem – amatorszczyzna i podrzędność. Dość długo miałem nosek  

na bezpiecznej ponad tymi nizinami wysokości, teraz zaś ryję nim  

z lubością w internetowych katalogach radosnej anonimowej twór- 

czości. Lubię przy tym najbardziej rzeczy wykonane sprawnie, ale  

zdradzające zły gust, infantylność, egzaltację albo śmiechu warty  

patos. To mi ostatnio smakuje – przysięgam. 

Czym jest dla Ciebie sztuka 

Sub-rzeczywistością, w której staram się funkcjonować. Tylko w tym  

uniwersum moje urobki mają rację bytu. Sztuczność wytwarzana przeze 

mnie może przetrwać tylko w obrębię innej, wyższej sztuczności, która 

wciąż jest dość pojemna, by co nowego przyjąć.



sztuka jest 
Robertem Kutą
Robert Kuta

Urodzony w 1988 r. w Tarnowie. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP  

im. Jana Matejki w Krakowie, W latach 2011-2012 studiował grafikę  

wydawniczą w École Supérieure des Arts et des Industries Graphiques  

w Paryżu.  

 

Działa na obszarze rysunku, grafiki oraz instalacji. Jest twórcą prze- 

strzeni artystycznej KUTA HOUSE. Wydaje niezależne magazyny oraz  

art ziny. Jego prace były prezentowane m.in. w Bunkrze Sztuki w Kra-

kowie (2013), BWA w Tarnowie (2010), Bäckerei Gallery w Berlinie (2016), 

MOCAK w Krakowie (2012).



Twoje pierwsze dzieło? 

Staram się nie zaglądać w przeszłość, jednakże praca z dzieciństwa, jaką 

silnie pamiętam, to praca na temat ulubionej postaci z bajki, wykonana  

w technice wyklejania plasteliny na kartonie.

Kto/co wzbudza Twój największy zachwyt?

Największy zachwyt w sztuce wzbudzają we mnie utwory, obrazy,  

rzeźby, które poruszają moje emocje. Które mówią do mnie, potrafią  

mnie zatrzymać i zmienić. 

Czym jest dla Ciebie sztuka? 

Robertem Kutą.



wyrażenie  
rzeczywistości
Kacper Kutrzuba

Urodzony w 1992 w Pradze. Absolwent Liceum Plastycznego  

w Tarnowie oraz Policealnego Studium Plastycznego w Tarnowie. 

Zajmuje się digital paintingiem, ze szczególnym naciskiem na  

gry komputerowe (jako 2D artist). Pracuje jako freelancer. 



Twoje pierwsze dzieło?

Moim pierwszym dziełem, o ile można je tak w ogóle nazwać, był mój 

pierwszy kontakt z farbą olejną na płótnie. Pamiętam, że malowałem  

wtedy widok z balkonu na kwiaty w ogrodzie. 

 

Kto/co wzbudza Twój największy zachwyt?

Jak dotąd nie widziałem dzieła, które wprawiłoby mnie w zachwyt.  

Myślę, że w obecnych czasach z dostępem do Internetu i możliwością  

obcowania z różnorodną i wieloraką sztuką, przesiąkniętą ilością zna- 

komtych prac, ciężko jest dostrzec coś, co może wprawić z zachwyt. 

Czym jest dla Ciebie sztuka?

Czym sztuka jest dla mnie? Przetworzeniem, wyrażeniem rzeczywisto- 

ści na własny sposób, bez ograniczeń. Dla każdego sztuka jest czymś  

innym, jedni lubią formy nieprzedstawiające, ja jednak wolę, kiedy twór-

czość wizualna przedstawia konstrukt i kształt.



śmiechu warty 
patos
Katarzyna Legutko

Urodzona w marcu 1992 r. w Krakowie. Absolwentka Instytutu Sztuki  

w Tarnowie na kierunku grafika. Studentka II roku studiów magister-

skich na kierunku Art&Design – Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedago-

gicznego im. KEN w Krakowie. Dyplom w trakcie realizacji w pracowni 

malarstwa dr hab. Małgorzaty Wielek-Mandreli.



Twoje pierwsze dzieło?

Ważniejsze dla mnie prace powstały pod koniec pierwszego roku nauki  

w Instytucie Sztuki. Linoryt, który dostał się na międzynarodowe biennale, 

będę zawsze pamiętać, ponieważ ten sukces na początku studiów był dla 

mnie olbrzymią motywacją i zaproszeniem do świata sztuki. Drugą senty-

mentalną pracą jest mój pierwszy abstrakcyjny, strukturalny obraz, który 

nie był już tylko ćwiczeniem. Wtedy nastąpił u mnie przełom myślenia  

o malarstwie, był to pierwszy obraz który  

z chęcią powiesiłam na ścianie.  

 

Kto/co wzbudza Twój największy zachwyt?

Zwykle porusza mnie odwaga w myśleniu  

i działaniu. Zachwyca mnie, kiedy artyście  

udało się przenieść wyobrażenie do świata  

formy, bez jakichkolwiek ograniczeń skalą.  

Moją pierwszą miłością ze świata wielkiej  

sztuki jest Anselm Kiefer. Im dłużej i wni- 

kliwiej obcuję ze sztuką tym większa jest  

liczba moich ulubieńców, wymienię tylko  

kilka postaci: Mirosław Bałka, Alina Szapo- 

cznikow, Pierre Soulage, Antoni Tapies,  

Magdalena Moskwa, Jenny Saville, Robert  

Mapplethorpe, Man Ray, Joanna Piech,  

Józef Gielniak...

Czym jest dla Ciebie sztuka? 

Pytanie czym jest? Prosi o definicję, więc  

najbliższa mi jest definicja alternatywna  

W. Tatarkiewicza: Sztuka jest odtwarzaniem  

rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć – jeśli wytwór 

tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać, bądź 

wzruszać, bądź wstrząsać. Żeby wstrząsać, wzruszać, zachwycać, czasem 

wkurzać – potrzebna jest odwaga i wolność. Sztuki nie da się zdefiniować 

raz na zawsze. Jest utkana z wciąż nowych postaci, pokoleń, problemów, 

estetyk. Najwspanialsze jest chyba to, że stanowi miejsce spotkań – całej 

różnorodności świata i ta różnorodność nie prowadzi do wykluczeń. Może 

właśnie dzięki tym brakom ostatecznych definicji – sztuki, dzieła, arty- 

sty – wszystko rozgrywa się na bardzo wielu poziomach przeczuć, przeżyć, 

intelektów i zmysłów.



standardy  
życia i bycia
Bernadeta Marciniec

Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie (1998). W latach 

1998-2003 r. studiowała na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP, studia 

ukończyła dyplomem w Pracowni Rzeźby prof. Bogusza Salwińskiego 

(2003). Stypendystka Socrates Erasmus na Beaux-Arts w Toulouse.  

W 2011 r. obroniła pracę doktorską pt.: Transformacje – wewnętrzny  

monolog , uzyskała stopień doktora sztuki. Pracuje głównie ze studen- 

tami na polu uczelnianym. Dydaktyka jest jej drugą pasją, poza  

samą twórczością. 



Kto/co wzbudza Twój najwięk- 

szy zachwyt? 

Mój największy zachwyt w sztu- 

ce wzbudza odkrywanie w nie- 

skończoność form i kształtów 

oraz ponadczasowość, którą 

można zawrzeć w dziele sztuki. 

Przez twórczość jesteśmy w sta- 

nie ożywić każdą materie i na- 

dać jej nowy sens. 

Czym jest dla Ciebie sztuka?

Sztuka jest formą postrzegania 

rzeczywistości, bardziej rze-

czywistą niż ta, którą widzimy

na co dzień. Dzięki sztuce wnikam w strukturę rzeczywistości głębiej, 

pokazuje jej inne wymiary, które zwykle wychodzą poza bezpieczne stan- 

dardy życia i bycia. Sztuka wymaga zarówno kontemplacji, refleksji jak  

i impulsywnego działania, by ja tworzyć i stwarzać. Doskonałość sztuki  

stoi w opozycji do doskonałości natury, z której czerpię inspiracje. Sztuka  

jest dla mnie przejawem formy istnienia bliską tylko człowiekowi.

Twoje pierwsze dzieło?

Pierwsza wykonana praca, która pamiętam do dzisiaj, to portret rze- 

źbiarski dziadka. Rzeźbiony z gliny, którą znalazłam po wykopaniu  

studni. Potem już tylko model i niesamowite emocje, które towarzy- 

szyły temu działaniu. Prace, które pamięta się długo to te wzbudzające  

wiele emocji i przełomowe. Mam kilka takich prac, także malarskich  

i rysunkowych.



forma relaksu
Patrycja Mikrut

Urodzona w 1995 r., absolwentka Liceum Plastycznego w Tarnowie i ASP 

we Wrocławiu, gdzie uzyskała tytuł licencjata na kierunku Architektura 

Wnętrz. Aktualnie studentka drugiego stopnia na Akademii Sztuk  

Pięknych w Krakowie.



Twoje pierwsze dzieło?

Moja pierwsza poważniejsza praca malarska  

to autoportret wykonany w wieku 12 lat. Obraz

był namalowany na desce farbami plakatowy-

mi. Stojąc do lustra starałam się namalować 

swoją podobiznę, zwracając uwagę na charak-

terystyczne cechy twarzy. Kolorystyka była 

złożona z ciepłych barw, takich jak beże czy 

odcienie czerwieni.

Kto/co wzbudza Twój największy zachwyt? 

Największy zachwyt wzbudza we mnie arty- 

sta Zdzisław Beksiński, zarówno przez swój 

kunszt malarski jak i rysunkowy. Jego prace  

są bardzo pomysłowe i były przemyślane. Każ-

dy obraz kryje jakąś tajemnice w sobie, zmusza 

widza do przemyśleń. Bardzo podoba mi się  

i daje do myślenia obraz, gdzie dwie osoby –  

kobieta i mężczyzna mocno są w siebie wtule-

ni. Kolorystyka i układ ciał postaci tworzą dla 

mnie idealną kompozycję.

Czym jest dla Ciebie sztuka?

Sztuka jest dla mnie formą relaksu, odcię- 

ciem się od świata zewnętrznego. Tworząc 

sztukę możemy pokazać emocje, jakie w da- 

nym czasie nam towarzyszą. Sztuka to spo- 

sób wyrażenia siebie, bez względu czy jest to 

malarstwo, rysunek, czy jak mój zawód –  

architektura wnętrz.



sztukę traktuję
instrumentalnie
Agnieszka Mucha-Pasterska

Urodzona w 1990 r. z widokiem na browar w Brzesku. W 2003 r. ukończy- 

ła Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Łoponiu, później przez 

trzy lata uczęszczała do gimnazjum im. św. Kingi w Wojniczu; następnie 

po trzech latach w 2009 r. ukończyła III LO im Adama Mickiewicza w Tar-

nowie. W 2012 r. obroniła dyplom licencjata, a w 2014 r. dyplom magistra 

sztuki na wydziale Grafiki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Obecnie  

pracuje w agencji reklamowej Brainbox w Krakowie.



Twoje pierwsze dzieło?

Tę pracę pamiętam, ponieważ 

była pierwszą, która została 

stworzona na zlecenie. Zlece- 

niodawcą był mój tata. Zaży- 

czył sobie górala w stroju regio-

nalnym. W ruch poszły ołówek  

i kolorowe kredki. Na moje, 

może sześcioletnie oko efekt  

wydawał się realistyczny.

Kto/co wzbudza Twój najwięk- 

szy zachwyt? 

Jóżef Wilkoń. Adoruję jego 

ilustracje, a w nich: swobodę, 

dowcip i wyczucie formy.  

Dla mnie magia! 

Czym jest dla Ciebie sztuka?

Właśnie uświadomiłam sobie, że sztukę traktuję instrumentalnie.  

Poprawia mi samopoczucie i samoocenę. Czasem pogarsza, ale to tylko 

skutek uboczny. Zwykle pomaga. 



mam taką  
dziwną głowę 
Karolina Sroka

Urodzona w Tarnowie w 1991 roku. Ukończyła tamtejsze Liceum

Plastyczne o profilu reklama wizualna. Absolwentka Uniwersytetu  

Śląskiego w Katowicach (2016) na kierunku grafika, obecnie doktoran- 

tka na macierzystej uczelni.  

 

Zajmuje się ilustracją, rysunkiem kreacyjnym, grafiką warsztatową, 

projektowaniem graficznym ze szczególnym uwzględnieniem plakatu 

artystycznego i książki. Związana zawodowo z Muzeum Drukarstwa  

w Cieszynie, gdzie opiekuje się pracownią zecerską. Przeżywa aktualnie 

drugą młodość, ucząc plastyki dzieci ze szkoły podstawowej, bawiąc się 

przy tym niekiedy lepiej niż one same. 



Twoje pierwsze dzieło?

Wspominam sytuację z przedszkola, 

kiedy mieliśmy za zadanie narysować 

ulubione zwierzę. Rzecz w tym, że 

zamiast je rysować, dostaliśmy już 

gotowy szablon do pokolorowania  

i wyklejenia. Dostał mi się żubr, z cze- 

go nie byłam zbyt zadowolona, bo inne 

dziewczynki miały motylki, ślimaki  

i ogólnie bardziej zgrabne zwierzątka. 

Zaczęłam od zielonego tła farbą plaka-

tową i zabrałam żubra do domu, a był 

w tym pewien plan. Otóż w szafie było 

brązowe futro babci, którego kawa- 

łek postanowiłam odciąć nożyczkami 

i przykleić do kartki, podkolorować 

brązową kredką i gotowe. Babcia była 

mniej zadowolona, skracając futro 

przed kolano.

 

Kto/co wzbudza Twój największy zachwyt? 

Nie ma czegoś takiego jak największy zachwyt w sztuce, nie ma jednej 

osoby, kierunku czy tendencji, na której polegam i czerpię inspiracje. My- 

ślę raczej, że stałe otaczanie się i współistnienie w świecie kreacji jest bar-

dzo ważne; wymiana doświadczeń czy uwag. Inspirują mnie nawet rzeczy 

nie związane bezpośrednio ze sztuką, w ogóle mam taką dziwną głowę, 

często myślę przedmiotami – np. grzybek. I później zaczynam budować ry-

sunek od grzybka, a dalej dzieje się samo. Dzisiaj rano na przykład pomyśla-

łam – pooglądam sobie Arcimboldo do śniadania, chociaż nigdy nie przyszłoby 

mi do głowy, aby bezpośrednio wymienić go w moich inspiracjach. I myślę, 

że tak to właśnie działa – podświadomie przeplatają się różne rzeczy  

w mojej głowie, ciężkie to jest do opisania (i zrozumienia...).

Czym jest dla Ciebie sztuka?

Możliwością swobodnej i nieocenzurowanej wypowiedzi. Generalnie  

dużo lepiej wychodzi mi taki rodzaj wypowiedzi niż słowny. Właściwie 

obok czystej sztuki jest mi bardzo bliska sztuka użytkowa, grafik to taki 

trochę artysta, a trochę rzemieślnik i mi ta rola bardzo odpowiada.



sposób na sprawienie  
radości
Maja Starakiewicz 

Urodzona w 1992 r. w Tarnowie. Absolwentka grafiki na ASP w Krakowie, 

a obecnie doktorantka na tej samej uczelni. Zajmuje się ilustracją i pro-

jektowaniem graficznym oraz edukacją artystyczną. 

Jest autorką książki aktywnościowej dla dzieci oraz programu edu- 

kacyjnego „Pociąg do opowieści” oraz współzałożycielką grupy „Dąb  

i trzcina”, z którą zrealizowała m.in. spektakl rysunkowy „Lustro zwie-

lokrotnione” inspirowany „Rękopisem znalezionym w Saragossie”. Była 

laureatką (wspólnie z Jakubem Woynarowskim) nagrody Ars Quaerendi 

przyznawanej przez Województwo Małopolskie za wybitne osiągnięcia 

artystyczne, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

nagrody dyrektora BWA w Tarnowie oraz wielu innych wyróżnień.



Twoje pierwsze dzieło?

Moim pierwszym dziełem,  

jest cyfrowy rysunek, który  

zrobiłam mając jakieś 15 lat. 

Przedstawiał świątynię na  

kółkach, mającą wiele wież,  

z których to każdą wieńczył 

symbol innej religii.

Kto/co wzbudza Twój najwięk- 

szy zachwyt? 

Komiksy Nicolasa Presla, pio-

senki Nicka Cave’a, książki  

Italo Calvino.

Czym jest dla Ciebie sztuka?

Sztuka jest sposobem na spra-

wienie radości sobie, a czasa- 

mi nawet innym.



rzeźba musi się  
sama bronić
Klaudia Szot

Urodzona w 1992 r. w Tuchowie. Ukończyła Zespół Szkół Plastycznych 

w Tarnowie. Studentka na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych  

w Warszawie. Prezes koła naukowego Laboratorium. Była przedstawiciel-

ką Samorządu Studentów Wydziału Rzeźby. 



Twoje pierwsze dzieło?  

 

Moją pierwszą pracą, którą zapamiętałam, a zarazem, która zadecydo- 

wała o podjęciu studiów na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie, to był  

aneks do dyplomu w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie. Była to  

pierwsza praca przedstawiająca pełną postać matki z dzieckiem w ska- 

li większej niż rozmiar człowieka. 

 

Kto/co wzbudza Twój największy zachwyt?

Duże wrażenie wywarły na mnie prace profesora Adama Myjaka. Pamię-

tam, jak w liceum mój nauczyciel pokazał mi album z jego pracami. To był 

przełomowy moment w moim życiu. Postanowiłam podjąć studia na ASP 

w Warszawie, a los był dla mnie łaskawy. Dostałam się na wymarzone stu-

dia, do pracowni prof. A. Myjaka. I tak rozpoczęła się moja przygoda z rze- 

źbą. Nasz profesor mówi: Rzeźba musi się sama bronić i ma rację. Interesują 

mnie również prace: Gustawa Klimta, Egona Schieli, Agusta Rodena,  

H. Moora, Jana Kucza.

Czym jest dla Ciebie sztuka?

Sztuka.... czym dla mnie jest sztuka? Trudne pytanie. Myślę, że to pytanie 

jest trudne dla każdego twórcy. Ja odpowiedź dopiero odkrywam i staram 

się z nią zmierzyć. Myślę jednak, że sztuka jest wieloma rzeczami. Dla mnie 

jest odpowiedzią na tematy związane z ludzką egzystencją, którą ciężko 

jest wyrazić słowami, natomiast łatwiej artystycznie zobrazować. Sztuka 

jest dostępna tylko dla wybranych ludzi, którzy ją tworzą. Pozostali mają 

możliwość odkrywania jej i na swój sposób mogą ją rozumieć oraz przed-

stawiać. Lubię rozmawiać z ludźmi o tym, czego doznają patrząc na dane 

dzieło. Człowiek przemija, a dzieła, które stworzył pozostają. Są odzwier-

ciedleniem jego osobowości. Sztuka jest dla mnie arteterapią.



bez bzz
Magdalena Tryba

Urodzona w 2000 r., uczennica Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.

Laureatka konkursów m.in. Międzynarodowego Triennale Grafiki  

w Cieszynie: Bajki Robotów – Miniature Print Competition 2018, Rysu- 

nek Satyryczny, Komiks i Animacja Filmowa: Muzeum Karykatury  

im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.



Twoje pierwsze dzieło?

Nie wiem, czy to pytanie dotyczy bezpośrednio mnie. Nie tworzę 

tak długo, by mieć problem z przypomnieniem sobie jakiejś pracy. 

Jednakże, jeśli miałabym wybrać tę pierwszą świadomie stworzo- 

ną, byłby to kolaż z cyklu Obserwatorium, zaczynający się od słów 

bez bzz.

Kto/co wzbudza Twój największy zachwyt? 

Mirosław Bałka, Marek Chlanda, Janusz Janczy – to artyści, któ- 

rzy wzbudzają u mnie największy zachwyt, których twórczość  

najbardziej śledzę i podziwiam. Najbliższa jest mi sztuka ziemi  

i konceptualizm.

Czym jest dla Ciebie sztuka?

Sztuka jest dla mnie przede wszystkim kreowaniem nowej rze- 

czywistości, z tej już nas otaczającej.



środek wyrazu
Izabella Wielgus

Absolwentka Grafiki Wydziału Sztuki UP w Krakowie. Interesuje się  

ilustracją, grafiką warsztatową, fotografią, teatrem. Jej prace można  

było zobaczyć na wystawach zbiorowych w: Galeria Wydziału Sztuki  

UP Pożeracze cieni (Kraków 2015), Galeria ZNACZY SIĘ – Grafika ilustracyj-

na i edytorska (Kraków 2015), Art Squat 4/1 (Tarnów 2016), ArtSquat Pusty 

Tarnów (Tarnów 2016).



Twoje pierwsze dzieło?

Moje pierwsze dzieło, chyba jeszcze nie  

powstało. Nie jestem przekonana bym mogła 

nazwać którąś z swoich prac prawdziwym 

dziełem. Choć ciągle tworzę i rozwijam pasję 

do sztuki, nie mogę osobiście jeszcze nazwać 

żadnej ze swoich prac „dziełem sztuki”.  

Ale może jeszcze przyjdzie na to czas? 

Kto/co wzbudza Twój największy zachwyt? 

Jest tego naprawdę wiele, to masa znakomi-

tych osób i to nie tylko artystów. Sztuk wizu- 

alnych, w kręgu moich zainteresowań znaj- 

duję się także teatr i film. Jednakże do tych 

najbardziej cenionych przeze mnie artystów 

należą: Jan Bujnowski, Malwina Niespodzie-

wana, Andrzej Wróblewski, Iwona Chmielew-

ska, Joanna Concejo. Mój zachwyt wzbudzą 

także moje zainteresowanie zagadnieniami 

dizajnu krytycznego oraz estetyki campu.

Czym jest dla Ciebie sztuka?

Sztuka jest dla mnie mówiąc bardzo prosty- 

mi słowami: środkiem wyrazu. Środkiem wy-

razu: emocji, uczuć i przemyśleń. Sztuka to  

dla mnie takie połączenie słów i gestów. 



tu miały być 
odpowiedzi
Paulina Żmuda

Urodzona 1993 roku w Tarnowie. Tegoroczna Absolwentka Grafiki  

na ASP w Krakowie. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych, organi- 

zowanych zarówno w kraju jak i za granicą. Dyplom zrealizowała  

w Pracowni Litografii pod kierownictwem Piotra Panasiewicza. 

Zajmuje się grafiką, fotografią, rysunkiem, malarstwem. Dwukrotna 

finalistka konkursu Artystyczna Podróże Hestii, w 2017 roku z cyklem 

fotografii pt. „Sklepy”, w 2018 roku z litografami z cyklu „Tobiasz”.



#BŁĄD 404! Tu miały być odpowiedzi!
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O strategii insty-
tucji czerpiącej  
z historii  
 
Ewa Łączyńska-Widz 
Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie





Sztuka współczesna jest wartością zmienną i poszukują- 
cą. Tarnowskie Biuro Wystaw Artystycznych, choć istnie-
je od 1962 roku, wciąż określa swoją tożsamość, zarówno 
na mapie kraju, jak i w świadomości swoich odbiorców – 
mieszkańców miasta.

Na przykładzie tej instytucji zobrazować można burzli-
we losy ogólnopolskiej sieci Biur Wystaw Artystycznych, 
która w połowie lat 90. ubiegłego wieku została zmuszo- 
na do zredefiniowania swojego miejsca w państwowej 
strukturze organizacyjnej instytucji kulturalnych. Tar-
nowskie BWA z ministerialnej zmieniło się w instytucję 
miejską. Brak własnego budynku, a co za tym idzie miej-
sca, z którym BWA mogłoby się identyfikować, również 
nie ułatwiał procesu krystalizowania się jego charakteru. 
Wkrótce przestronne sale zabytkowej kamienicy przy  
ul. Wałowej 10, zajmowane przez galerię i prężnie działa-
jącą filię w Dębicy, trzeba było zamienić na urokliwą, lecz 
bardzo kameralną, przestrzeń w Pasażu Tertila, tuż przy 
renesansowym Rynku oraz udostępniane gościnnie po-
mieszczenia. Impulsem do kolejnej zmiany siedziby stała 
się pieczołowita renowacja secesyjnego dworca kolejowe-
go, w którym w latach 2011-2012 mieściło się BWA, a teraz 
działa galeria prezentująca prace z kolekcji „Znaki Cza- 
su”. Być może właśnie działanie w obrębie historycznego 
budynku będącego pod szczególnym nadzorem konser- 
watorskim wpłynęło na ukształtowanie strategii budo- 
wy programu instytucji na kolejne lata.
Nowy rozdział w naszej historii rozpoczął się wraz z de- 
cyzją oddania sztuce współczesnej neogotyckiego Pała- 



cyku Strzeleckiego. Otoczony XIX-wiecznym założeniem 
parkowym pałacyk to wyjątkowe miejsce w mieście. Bu-
dynek wzniesiony pierwotnie na potrzeby Towarzystwa 
Strzeleckiego sąsiaduje m.in. z Mauzoleum gen. Józefa 
Bema, którego prochy sprowadzono do rodzinnego mia-
sta. Tym samym, chcąc nie chcąc, włączamy się w wido- 
me ślady długiej i bogatej historii miasta. Pierwszą próbą 
podjęcia dialogu z lokalnym dziedzictwem był projekt 
„Tarnów. 1000 lat nowoczesności” (2010–2012), który in- 
spirowany Mościcami, modernistyczną dzielnicą Tarno- 
wa powstałą w dwudziestoleciu międzywojennym, stwo- 
rzył pole dla aktualnych działań artystycznych. W Mo-
ścicach dorastał Wilhelm Sasnal, uznawany za najważ-
niejszego polskiego malarza przełomu wieków. Zainte- 
resowanie, jakim projekt cieszył się zarówno w mieście, 
jak i poza jego granicami, zachęciło nas po poszukiwa- 
nia kolejnych wątków, które uznaliśmy za warte prze-
pracowania. Tak narodził się cykl wystaw poświęconych 
historii i kulturze miasta „Czego oczy nie widzą, tego 
sercu nie żal”, w ramach którego podjęliśmy rozważania 
nad spędzonymi w Tarnowie latami młodości Tadeusza 
Kantora, fenomenem leżącej po sąsiedzku malowanej  
wsi Zalipie oraz wpływem mniejszości romskiej i żydow-
skiej na kształtowanie się lokalnej tożsamości. Potem 
były kolejne wystawy: „Ars moriendi. Sztuka umierania”, 
„Wykrój. Miasto. Tarnów”, „Żużel w sztuce”, a z okazji 
100-lecia Niepodległości „Wielcy Sarmaci tego kraju / 
Wielkie Sarmatki tego kraju”.

Łączenie sztuki współczesnej z historią stało się znakiem 
wyróżniającym nasze BWA na tle innych galerii. Zbyt 
często oddziela się sztukę współczesną od sztuki dawnej,
zapominając o tym, że to co artyści tworzą w obecnych 
czasach to tylko ewolucja. Program BWA stara się balan-
sować pokazując tarnowskiej publiczności szerokie spe- 
ktrum sztuki: wystawy tematyczne, tarnowską scenę 
artystyczną, w tym debiuty; projekty interdyscyplina-
rne i wychodzące poza mury galerii. 



W całej historycznej spuściźnie Tarnowa, dla mnie  
osobiście wyjątkowo ważnym wątkiem jest tarnowska 
młodość Tadeusza Kantora. Dowiedziałam się o niej  
z lakonicznej notatki w czasie moich studiów i na zaw- 
sze zmieniło to moje wyobrażenie o tym mieście. Ponad 
90 lat temu matka artysty wybierając Tarnów jako mie- 
jsce przyszłej nauki syna, dokonała wyboru, który rok- 
rocznie staje się udziałem setek chłopców i dziewcząt  
z miasta i okolic. Program BWA Tarnów w sposób szcze-
gólny dedykujemy tym, którzy w naszym mieście zapi-
sują się do pierwszych kółek zainteresowań, oglądają 
pierwsze w swym życiu spektakle teatralne i filmy  
w kinie, chodzą na swoje pierwsze randki. W końcu,  
biorą udział w wernisażach i oglądają wystawy, które 
mam nadzieję rozwijają ich osobowości. Kantor jest 
autorem bardzo inspirującego zdania „Nie bądź na fali, 
to ty bądź falą”. Staramy się pokazywać w BWA prace 
artystów, którzy wyznaczają nowe, ciekawe trendy.
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Sztuka znad  
Białej  
 
 
Bartłomiej Bałut 
Dyrektor Instytutu Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły  
Zawodowej w Tarnowie 





Sztuki wizualne implikują paradoks, polegający na jednocze-
snym poczuciu braku należnej atencji ze strony nadawców oraz 
nieustającego zaciekawienia i zadziwienia zjawiskiem twórcy 
z całym bagażem frazesów, anegdot, legend tkających powierz-
chowną kanwę czegoś, co niekiedy przeradza się w stan zwany 
świadomością. Któż bowiem nie zna Picassa czy ucha Van Go-
gha, a któż rozumie tu imperatywy i sedno, istotę rzeczy? Dodat-
kową stałą owego paradoksu jest statystyka uzależniająca stan 
gotowości do autentycznego pragnienia i rozumienia obcowa- 
nia ze sztuką współczesną, od wielkości skupiska. Tyle w zakre- 
sie stereotypów. A jak to jest ze sztuką w Tarnowie, dawnym 
mieście wojewódzkim, prężnym ośrodku przemysłowo-admini-
stracyjnym, posiadającym dobrą infrastrukturę kulturalną?  
Mój przyjaciel, Tarnowianin mieszkający w Krakowie, pokpi-
wał niedawno z Tarnowa sugerując słabość oferty kulturalnej 
w tym również w zakresie sztuk wizualnych. Błyskawicznie 
zapytałem go o wydarzenia, na które nie zdołał dotrzeć, a mogły 
okazać się interesujące. Wspomniał zaledwie o jednej cyklicznej 
imprezie, która zresztą nie odbywa się już w naszym mieście od 
lat. Po chwili rozmowy okazało się, że brak orientacji wynika  
z ignorancji przyjaciela, zaś oferta miasta okazała się zbyt 
bogata aby możliwe było skorzystanie z niej mieszkańcom a co 
dopiero Tarnowianinowi, udającemu Krakusa. Inną sprawą jest 
oczywiście jakość tej oferty, co oczywiście wymaga odrębnych 
studiów każdego przypadku z osobna. Bowiem tu, jak i wszędzie 
zdarzają się wystawy kapitalne, mocne, dobre, przeciętne i zbęd-
ne, co i tak zależy jeszcze od indywidualnego doświadczenia  
i potrzeb. Zamaszysta ocena tak zniuansowanej materii zawsze 
ośmiesza oceniającego. Podobny mechanizm dotyczy edukacji. 
Tak, jestem przekonany, że liceum plastyczne za tak zwanych 
moich czasów było najlepsze, dużo lepsze niż kiedykolwiek wcze- 
śniej i kiedykolwiek potem. Było jednak wtedy moje, współtwo-
rzone przeze mnie, moim domem, światem, wszystkim co tam 
i wtedy było dla mnie najważniejsze. Subiektywizm chłopcze!  
Było kuźnią talentów na miarę tamtych czasów; prehistoria 
bez Internetu, chcesz zobaczyć Rothkę - kup album lub bilet na 
autobus do Londynu.



W roku 2013 utworzono przy PWSZ w Tarnowie Instytut Sztuki. 
Do dziś mylnie nazywany niekiedy filią ASP w Krakowie. Mylnie 
chociaż większość kadry, a zwłaszcza osoby decydujące o kszta- 
łcie instytutu to ludzie, bez których również i krakowska uczel- 
nia była by dalece uboższa. Dość wspomnieć kierownictwo kie-
runków projektowych jak Agata Kwiatkowska-Lubańska,  
Bożena Groborz czy Wojciech Regulski.

Idea programowa Instytutu to balans pomiędzy konkretnym 
projektowaniem 2 i 3D a sztukami tzw. czystymi jak rysunek,  
malarstwo, grafika warsztatowa czy rzeźba. Zatrudnienie tak 
wybitnych artystów jak prof. Marcin Surzycki czy prof. Dariusz 
Vasina było wyraźnym sygnałem, że przyszli absolwenci Insty-
tutu Sztuki to nie tylko projektanci; że coraz prężniej działające 
pod dyrekcją Ewy Łączyńskiej-Widz tarnowskie BWA zyska 
dodatkowe partnerstwo w szeroko pojętym dyskursie artystycz-
nym. Dziś po trzech edycjach dyplomów w Instytucie Sztuki 
widać, że tak sformułowane cele były potrzebne, że środowisko 
artystyczne Tarnowa coraz częściej asymiluje naszych absol-
wentów, którzy z kolei w zaskakujący nieraz sposób łączą swoje 
doświadczenia projektowe z osobistym rozwojem artystycznym. 
Dobrym przykładem jest tutaj Piotr Wątroba (pseud. Królowa 
Lama), którego nazwisko padło ostatnio kilka razy podczas roz- 
mów kwalifikacyjnych z kandydatami na studia. To ciekawy 
przykład artysty akcentującego bogaty warsztat grafika cyfro-
wego z „barokową”, pełną dystansu swadą narracji, świadomie 
żonglującego środkami formalnymi.

Przykładem osób stawiających na bardzo osobisty język wypo-
wiedzi są Kamila Jajkowska i Katarzyna Legutko, które zaraz 
po ukończeniu studiów zostały dostrzeżone przez publiczność 
(Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa w Salonie Wiosennym  
w BWA w Tarnowie za pracę „Organizm 227”). Katarzyna Legut-
ko świeżo po brawurowym dyplomie prezentowanym w całości 
podczas wystawy w Galerii TCK w roku 2017 została stażystką 
krakowskiego Bunkra Sztuki, a obecnie prężnie uczestniczy  
w wielu projektach w ramach działań Wydziału Sztuki krakow-
skiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Jej twórczość od dawna 
eksploruje problem cielesności i płciowości współczesnego czło-



wieka, intrygujące rozwiązania formalne pobudzają ref lek- 
sję i budują intrygujący nastrój. 

Interesującym choć o wiele bardziej hermetycznym w ekspre-
sji artystą wydaje się być Paweł Bartnik, jeden z „wybrańców”, 
którzy otrzymali dyplomy Instytutu Sztuki jako pierwsi. Paweł, 
kontynuując studia w krakowskiej ASP w bardzo indywidualny, 
osobisty sposób rozwija swoje zainteresowania obrazem. Nie 
można nie wspomnieć tu o Dominice Dziekan i Szymonie Banku 
(Neri Siema), którzy prywatnie nierozłączni, oferują nam bardzo 
zróżnicowane postawy twórcze. Neri, dał poczuć pazur po pierw-
szych kilku sukcesach plakatowych, operując zdecydowaną, pła- 
ską aplą przy bezbłędnym żargonowym języku i dowcipnej poin-
cie. Dominika zaś to cały kombinat modowo-blogowo-performa-
tywny, a jej blog „Wygwizdane” został dostrzeżony przez maga-
zyny modowe. Nieskrępowana ekspresja i wyjątkowe wyczucie 
formy, umiejętność zaskakującego zestawienia struktur to jej 
cechy szczególne. Jeżeli spotkacie kiedyś na ulicy dzieło sztuki 
o cechach kobiecych, najpewniej okaże się Dominiką Dziekan. 
Marta Wojtanowska to wulkan emocji, graficzka, ilustratorka,  
tatuażystka i malarka, pełna uroczego tupetu i naiwnego zach- 
wytu dziecka. Jej kolażowe kompozycje są kwintesencją ory-
ginalnego, nieskrępowanego aktu twórczego na pograniczu 
projektu i sztuki.  
Biorąca udział w niniejszym projekcie Paulina Żmuda, przed 
swoim odważnym szturmem krakowskiej ASP również dała się 
poznać w Instytucie Sztuki jako pełna brawury malarka.

Mówiąc o młodym pokoleniu, nie sposób nie wspomnieć nazwi-
ska Kamila Kukli, który współpracuje z Instytutem, a którego  
wyjątkowe, niezwykle oryginalne, ekspresyjne malarstwo to 
absolutna „petarda”. Siłą tego malarstwa jest materia, przestrzeń  
i kontrast, wypowiedziane za pomocą zdecydowanego i trafnego 
gestu. Kamil został dostrzeżony w Europie, a jego dynamiczny 
rozwój jest imponujący. Jeżeli ktoś, po zapoznaniu się z twórczo-
ścią tych wybranych spośród wielu ludzi związanych z tarnow-
skim Instytutem Sztuki, wątpi czy ma on wpływ na tarnowską 
kulturę wizualną, to przepraszam, kształcimy kolejnych, bę- 
dzie się działo!
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Witold Pazera 
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Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie 

11.10.2018 – 14.10.2018 

 

Kurator wystawy: Łukasz Dubin 

Wywiady: Łukasz Dubin  

Opracowanie graficzne: Karolina Sroka  

Korekta redakcji i konsultacje merytoryczne: Paulina Roma Tomaszewska 

 

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Tarnowa, przyznanych  

w ramach stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa na rok 2018 dla  

Łukasza Dubina. 

 

Złożono krojem pisma Janus / Threedotstype 

Nakład: 100 egzemplarzy
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