GRANICE PRZESTRZENI
Instynktownie poszukując spokoju i wytchnienia uciekam od industrialnych widoków neurotycznych miast-maszyn i zaszywam się gdzieś daleko, w rozległej przestrzeni pejzażu.
Cisza, zharmonizowane kolory, tylko lekkie, niemal niezauważalne poruszenia. Udręczone
zmysły stopniowo zwalniają swą aktywność. Dzięki temu mogę dostrzec wyraźnie estetyczny
wymiar przyrody. Teraz rytm krajobrazu, struktura obserwowanych materii i kontrastowa ekspresyjność barw składają się w spójną całość, dopiero w jej obrębie pojedyncze formy nabierają znaczenia. Wystarczy uwolnić wyobraźnię od lęku przed natrętnym landszaftem, a pejzaż
rozciąga się swobodnie. Nie ograniczają go żadne szczegóły. Nie ma już w nim drzew, ławek,
kościołów, kapliczek, domów i ulic. Nie ma nawet ludzi. Zacierają się oczywiste znaczenia, bo
przestrzeń nic nie znaczy. Jest po prostu. Przestrzeń pachnie. Przestrzeń przenika skórę wilgotnością lub drapie gardło suchym powietrzem. Fizycznie obecna towarzyszy nam zawsze, gdy
tylko to sobie uświadamiamy. A człowiek? Jako element krajobrazu traci nagle swą ważność.
Maleje, kurczy się, by wreszcie rozmyć się w nieskończoności, zniknąć.
Zaufanie wewnętrznej intuicji prowadzi mnie w malarstwie do syntezy i uproszczenia form.
Nie jest to jednak wynik jakiegokolwiek odgórnie przyjętego programu artystycznego. Wręcz
przeciwnie. Malując zwykle nie kieruję się logiką ani żadną teorią. Podchodząc do kolejnych
tematów często świadomie rezygnuję z dającej duży komfort pracy wiedzy warsztatowej. Nieustannie nęci mnie bowiem eksperymentowanie i poszukiwanie nowych, lepiej oddających charakter opracowywanego motywu, rozwiązań. Wybieram tę mniej pewną drogę, nawet za cenę
pomyłek i nieudanych prób. Dlatego ostatecznie moje prace są różnorodne. Zupełnie tak różnorodne jak moje odczuwanie przestrzeni, przyrody, wydarzeń oraz ludzi w różnych miejscach
i okolicznościach. Nie są spójną wypowiedzią artystyczną, ale świadectwem mojego niespójnego
odczuwania Świata.
Jedyną ich cechą wspólną jest dążność do zachowania świeżości spojrzenia. Trudno więc mówić tutaj o konkretnych założeniach twórczych, choć niewątpliwie ich celowy brak jest zasadą
samą w sobie. Bez wątpienia odrzucenie zbędnych norm i włączenie w obszar obrazu własnego
doświadczenia życiowego jest dla mnie czymś w rodzaju artystycznego credo. Przyjęcie takiej
perspektywy pozwala mi bowiem oglądać Świat oczami dziecka nieustannie zadziwionego
ogromem i złożonością, tego co właśnie zobaczyło. Dlatego zawsze, gdy kolejny raz staję przed
pustym płótnem chcę przede wszystkim pozostać wolnym od uprzedzeń i założeń, chcę jedynie
widzieć i czuć. Dzięki temu mogę podejść z własnym obrazem o wiele bliżej Świata niż wtedy
gdybym malował wszystko to, co o nim wiem. Mogę z nim stanąć na granicy osobistego pojmowania, pomiędzy rozumieniem a odczuwaniem.
Otulony ciszą zmierzam donikąd. Kiedy wsłuchuję się w szept przyrody widzę jedynie jej nagą
strukturę, jej zdumiewające bogactwo faktur i tajemniczą wielobarwność. Dostrzegając pełen
napięć, niekończący się dramat pejzażu, chcę zrozumieć i odkryć jego psychologiczną głębię,
poznać zasadę jego dynamiki i konstrukcji. Naiwnie poszukując sensu wyciętego z całości małego fragmentu przestrzeni wciąż pytam pól, łąk i drzew o to, w czym zawiera się ich wspólna
wyjątkowość. Ale w odpowiedzi dostaję jedynie moje, subiektywne obrazy.

MONOCHROMAT JURAJSKI III / THE JURASSIC MONOCHROME III
2013, technika mieszana na tekturze / mixed technique on the cardboard / 26 58 cm

MONOCHROMAT JURAJSKI IV / THE JURASSIC MONOCHROME IV
2013, technika mieszana na tekturze / mixed technique on the cardboard / 26 58 cm

JACEK ŚWIGULSKI
tel. 503 787 223
jacek.swigulski@wp.pl
Urodzony w 1977 r. w Łodzi. Studiował na Wydziale Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2006 r. obronił z wyróżnieniem dyplom z malarstwa i rysunku. W latach 1997-2001 studiował także filozofię i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem a także edukacją plastyczną prowadząc
autorską pracownię plastyczną dla młodzieży i dorosłych.
Born in 1977. He studied at the Faculty of Visual Education, the Władysław Strzemiński Academy of Fine
Arts in Łódź. Diploma with distinction in the painting and drawing in 2006. From 1997 to 2001 he studied
philosophy and science of culture at the University of Łódź. Currently he pursues painting and drawing
and also arts education leading author’s arts studio for youth and adults.

Wstawy indywidualne i zbiorowe:
2014 Galeria CK Zamek, Szczecinek – indywidualna wystawa malarstwa i rysunku,
Galeria Atelier Open, Amsterdam, 10x10 Artist – zbiorowa wystawa
w ramach międzynarodowego projektu 10x10 Artist,
Galeria Grand Hotel, Łódź, Zobaczone – indywidualna wystawa malarstwa,
2013 Galeria BWA, Rzeszów, Jesienne konfrontacje – zbiorowa wystawa pokonkursowa,
Galeria Rynek, Olsztyn, Zobaczone – indywidualna wystawa malarstwa,
Muzeum Częstochowskie, Częstochowa, Bobolice 2013 – zbiorowa wystawa poplenerowa,
2012 Galeria Chłodna 20, Suwałki – indywidualna wystawa malarstwa i rysunku,
2011 Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Poznań – indywidualna wystawa malarstwa,
Galeria Platon, Wrocław, W kręgu młodej figuracji – zbiorowa wystawa malarstwa i rysunku,
Galeria Nowa, ŁDK, Łódź, Czarno- biało-czerwone – indywidualna wystawa malarstwa,
Galeria Hydrofornia, ŁSSE, Łódź – indywidualna wystawa malarstwa i rysunku,
2010 Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa, Triennale malarstwa
– zbiorowa wystawa pokonkursowa,
Galeria BWA, Sandomierz, (Po)Gadanie – indywidualna wystawa malarstwa,
Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, Danae
– indywidualna wystawa malarstwa,
2008 Galeria BWA, Sieradz, Kobieta – indywidualna wystawa malarstwa i rysunku,
Galeria Nowa, ŁDK, Łódź, Śpiąca Wenus – indywidualna wystawa malarstwa i rysunku,
Galeria 526, Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź – indywidualna wystawa malarstwa,
2007 Galeria Bałucka, Miejska Galeria Sztuki, Łódź, Kobieta – indywidualna wystawa malarstwa,
Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź – zbiorowa wystawa wybranych dyplomów Wydziału
Edukacji Wizualnej A.S.P. w Łodzi z lat 1990-2007,
Muzeum Włókiennictwa, Łódź, Rocznik 2006
– zbiorowa wystawa prac absolwentów A.S.P. w Łodzi,
2006 Galeria BWA, Ostrowiec Świętokrzyski, Jesienny Salon Sztuki
– zbiorowa wystawa pokonkursowa,
Galeria BWA, Sandomierz, Pracownia 302 – zbiorowa wystawa prac studentów Wydziału
Edukacji Wizualnej A.S.P. w Łodzi,
2005 Galeria Wydziału Edukacji Wizualnej, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Łódź, Soczewka
– zbiorowa wystawa poplenerowa,
2004 Galeria Wydziału Edukacji Wizualnej, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Łódź, Soczewka
– zbiorowa wystawa poplenerowa,
2003 Galeria Wydziału Edukacji Wizualnej, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Łódź,
Wysowa – zbiorowa wystawa poplenerowa,
Galeria Chimera, Łódź – indywidualna wystawa foto-obrazów,
2002 Młodzieżowa Galeria Debiutów, Łódź, Pejzaż ze ścianą
– indywidualna wystawa rysunku i kolaży fotograficznych,
2000 Galeria Eikon, Łódź, 30* 03’ - indywidualna wystawa rysunku i fotografii.
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JURA / THE JURA
2013, olej na płycie / oil on the wood plate / 4 79 79 cm

Individual and common exhibitions:

THE BOUNDARIES OF SPACE
Instinctively seeking peace and relaxation I run away from the industrial views of neurotic, machine-like
cities and I hide somewhere far away, in the vast space of the landscape.
Silence, harmonized colours, only a slight, almost imperceptible movements. Tortured senses gradually
relieve their activity. This allows me to see clearly the aesthetic dimention of nature. Now the rhythm of
the landscape, the observed structure of matter and the expressive colour contrast constitute a coherent
wholeness, whithin which solely individual forms take on meaning. Just free the imagination from the fear
of intrusive daub and the landscape extends freely. There are no boundaries for any details. There are no
longer trees, benches, churches, chapels, houses and streets here. There is not even a human being. Obvious
meanings are blurred because space does not mean anything. It is just being there. The space smells. The
space penetrates your skin with its moisture or scratches your throat with dry air. The physical presence
constantly accompanies you as soon as you realize it. And the man? As a part of the landscape one suddenly
loses validity. Decreases, shrinks, finally collapses into infinity and disappears.
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My trust in the inner intuition ultimately leads me in the painting to the synthesis and simplification of
forms. But this is not the result of any arbitrarily adopted artistic program. Quite the contrary. Painting
is usually not guided by logic or any theory. In pursuing further topics I often deliberately give up the
knowledge workshop, which should give great comfort. Instead I keep experimenting and searching for
new solutions, which reflect better the nature of the theme being developed. I choose this uncertain way,
even at the cost of mistakes and failures. That’s why my works are ultimately diverse. Quite as diverse
my perception of space, nature, events, and people in different places and circumstances. They are not a
coherent artistic expression, but an inconsistent testimony of my sense of the World.
Their only common feature is the desire to preserve the freshness of perspective. Thus it is hard to talk about
specific creative assumptions, but the purposeful lack of any principles is a creative assumption in itself.
Undoubtedly the rejection of unnecessary rules and the inclusion of self-image in the area of life experience
is something of an artistic credo. Adopting this perspective allows me to keep observing the World through
the eyes of a child constantly surprised by the vastness and complexity of images just seen. Therefore, the
next time I stand in front of a blank canvas I always want above all to remain free from prejudices and
assumptions; I just want to see and feel. This allows me to approach with my self-image much closer to the
World than if I painted everything I know about it. I can confront it on the verge of personal understanding,
somewhere between understanding and feeling.
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Shrouded in silence I am going nowhere. When I listen to the whisper of nature I can only see its bare
structure, its amazing wealth of textures and mysterious colourfulness. Recognizing the tense drama of
endless landscape, I want to understand and uncover its psychological depth, to know the principle of its
dynamics and structure. Naively searching for a meaning of a small piece of space cut out of the wholeness
I am still asking fields, meadows and trees about what constitutes its shared uniqueness. And in response
I get only my subjective images.
Translation: Agata Matusiak

2014 CK Zamek Gallery, Szczecienek, Poland – solo exhibition of painting and drawing,
Hotel Grand Gallery, Łódź, Poland, Perceived – solo exhibition of painting,
Atelier Open Gallery, Amsterdam, Holland, 10x10 Artist
– common exhibition of project 10x10 Artist,
2013 Contemporary Art Gallery BWA, Rzeszów, Poland, Autumnal confrontations
– common exhibition after painting competitions,
Rynek Gallery, Olsztyn, Poland, Perceived – solo exhibition of painting,
Museum in Częstochowa Gallery, Częstochowa, Poland, Bobolice 2013
– common exhibition of landscape paintings,
2012 Chłodna 20 Gallery, Suwałki, Poland – solo exhibition of painting,
2011 Katarzyna Napiorkowska Art Gallery, Poznań, Poland – solo exhibition of painting,
Platon Gallery, Wrocław, Poland, In the circle of young figuration
– common exhibition of painting and drawing,
New Gallery, Łódź, Poland, Black-white-red – solo exhibition of painting and drawing,
Hydrofornia Gallery, Łódź, Poland - solo exhibition of painting and drawing,
2010 Contemporary Art Gallery MGS, Częstochowa, Poland, Triennial of painting
– common exhibition after painting competitions,
Contemporary Art Gallery BWA, Sandomierz, Poland, Citchat – solo exhibition of painting,
Katarzyna Napiorkowska Art Gallery, Warszawa, Poland, Danae – solo exhibition of painting,
2008 Contemporary Art Gallery BWA, Sieradz, Poland, Woman
– solo exhibition of painting and drawing,
New Gallery, Łódź, Poland, Sleeping Wenus – solo exhibition of painting and drawing,
526 Gallery, Łódź, Poland - solo exhibition of painting,
2007 Bałudzka Gallery, Łódź, Poland, Woman – solo exhibition of painting,
Historic Museum of Łódź Gallery, Poland – common painting exhibition the best of
graduates Academy of Fine Arts in Łódź date back from 1985 to 2006 year,
Textile Museum Gallery, Łódź, Poland, Yearly 2006
– common painting exhibition of 2006 graduate Academy of Art in Łódź,
2006 Contemporary Art Gallery BWA, Ostrowiec Świętokrzyski, Poland
– common exhibition after painting competitions,
Contemporary Art Gallery BWA, Sandomierz, Poland, Autumnal exhibition of art
– common exhibition of students works from Academy of Fine Arts in Lodz,
2005 Academy of Fine Arts Gallery, Łódź, Poland, Soczewka – common exhibition of landscapes,
2004 Academy of Fine Arts Gallery, Łódź, Poland, Soczewka – common exhibition of landscapes,
2003 Academy of Fine Arts Gallery, Łódź, Poland, Wysowa – common exhibition of landscapes,
Chimera Gallery, Lodz Poland, - individual exhibition of photo-paintings portraits,
2002 Debuts Gallery, Community Centre, Łódź, Poland, Landscape with the wall
– individual exhibition of drawings and photo-collages,
2000 Eikon Gallery, University of Łódź, Poland, 30* 03’ – solo exhibition of photography.

