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Podróż po alternatywnych światach
Jarosław Jaśnikowski urodził się w 1976 r. w Legnicy. Od dzieciństwa miał niezwykłą łatwość rysowania i malowania.
W jego edukacji artystycznej główną rolę odegrali: nauczycielka plastyki ze szkoły podstawowej, potem Telemach Pilitsidis – wykładowca w Głogowskim Studium Sztuk Plastycznych,
a jednocześnie znany malarz i poeta na Dolnym Śląsku oraz
Wojciech Siudmak – artysta o światowej sławie, który
naprowadził Jarosława na artystyczną drogę zawodową.
Po latach poszukiwań i konsekwentnej twórczości Jarosław
Jaśnikowski stał się – obok Tomasza Sętowskiego i Jacka
Yerka – jednym z czołowych surrealistów polskich, tworzących
w nurcie realizmu magicznego. Z racji, że Artysta z zamiłowaniem maluje wydumane pojazdy i maszyny nawiązujące
do epoki pary, sytuowany jest przez krytyków jako najbardziej reprezentatywny
w Polsce malarz steampunku.
Jarosław Jaśnikowski – malarz wyobraźni, pokazuje w obrazach swoje fantastyczne alternatywne światy, inspirowane zapewne książkami Juliusza Verne’a,
Marka Twaina i malarstwem Salvadora Dali. W czasach wielkiej popularności
„Gwiezdnych wojen” ten rodzaj malarstwa jest bardzo lubiany i pożądany. Artysta
jest zapraszany z wystawami przez szacowne muzea (m.in. Muzeum Morskie
w Gdańsku, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Wodociągów
w Kielcach), instytucje i galerie (20 wystaw indywidualnych).
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Świat surrealizmu, groteski i bajkowej opowieści
Katarzyna Bułka-Matłacz urodziła się w Warszawie. W 1991 r.
ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale
Rzeźby. Studiowała u profesorów: Gustawa Zemły, Stanisława
Kulona, Jana Kucza i Piotra Gawrona.
Prace rzeźbiarskie artystki to niezwykła kombinacja elementów surrealizmu, groteski i bajkowej opowieści. Rzeźbiarka używa techniki traconego wosku, metody odlewniczej znanej już w starożytności, wymagającej niezwykłej cierpliwości.
Jest autorką wielu prestiżowych statuetek m.in. dla takich
WPROST (Portfel Roku), Credit Suisse, PAN, Kraft Foods, AXA,
AIG, BRE Bank, Forbes, Newsweek.
Jako artystka o ugruntowanej pozycji artystycznej zapraszana
jest do Jury konkursów sztuki współczesnej. Brała udział w znaczących wystawach
krajowych i zagranicznych. Na stałe współpracuje z galeriami sztuki w Polsce, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Jest laureatką Pierwszej Nagrody (złoty
medal) na Salonie „d’Automne Coubron – Paris” za rzeźbę „Sen o Wenecji” (2013 r.).
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Klimaty polsko-żydowskie w malarstwie współczesnym
Wystawa powstała jako ilustracja do tematyki III Sympozjonu Mazurkas poświęconego Chasydom, historii powstania ruchu chasydzkiego
i jego aktualnej odsłonie, głównie na terenie Izraela.
Współcześni malarze polscy tylko sporadycznie zajmują się tematyką
żydowskiego folkloru, czerpiąc tematy już nie z otaczającego życia,
literatury, teatru i musicali). Czasami wykorzystują stylizację malarstwa
żydowskiego XX w., szczególnie Chagalla, żeby ukazać polski pejzaż w
taki sposób, jakby duch tej ziemi zawierał ciągle wątek żydowski (obrazy Justyny Majewskiej). Na wystawie znalazły się 2 obrazy Zdzisława Lachura, malarza żydowskiego
już nieżyjącego, który – jako uratowany z holocaustu – poświęcił swoją powojenną
twórczość głównie narodowi żydowskiemu.
W wystawie wzięli udział: Janusz Błaszczak, Artur Chaciej, Jerzy Cichecki, Włodzimierz
Dawidowicz, Maria Dziopak, Zdzisław Lachur, Józef Łącki, Justyna Majewska.
Zdzisław Lachur
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