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WIESŁAW FIJAŁKOWSKI   łyzcńokU .eiwazsraW w .r 6491 w ęis łizdoru 
Akademię Sztuki i Drukarstwa im. I. Fiodorowa w Moskwie. W swojej 
twórczości artystycznej skupił się głównie na rzeźbie ceramicznej, 
biorąc dobre wzory i doświadczenia z tradycji polskiej sztuki  
w tej dziedzinie. Żyjąc w świecie bardzo barwnych i sugestywnych 
obrazów swojej żony LIli, Wiesław równolegle kreuje swój świat 
kolorowych wysmakowanych rzeźb. Właśnie rzeźba ceramiczna 
daje tę wyjątkową  możliwość, w odróżnieniu do rzeźb z kamie-
nia czy brązu, zastosowania koloru w budowaniu ostatecznego 

Dwa światy sztuki obok siebie

LILI FIJAŁKOWSKA urodziła się w Kijowie. Liceum Plastyczne 
ukończyła w swoim rodzinnym mieście, a studia wyższe na Wydzia-

wa. Artystka o niezwykle szerokich umiejętnościach plastycznych 
i wielkiej artystycznej wyobraźni. Uprawia zarówno malarstwo, 

z warsztatu swojego męża – rzeźbiarza. Tworzy z pasją kolejne 
serie tematyczne, zmieniając style, kolory, wyraz emocjonalny. 
Inspiracją do nich często są odbyte podróże – do Indii, Egiptu, 

Italii, Ameryki Łacińskiej, Japonii, Izraela, Francji czy Hiszpanii. A także podróże 
w głąb siebie. Wtedy maluje kobiety, wojnę na Ukrainie, swoje tęsknoty… Naj-
bardziej czule obmalowuje świat I. B. Singera. Świat, który już w Europie Wschod-
niej i Środkowej nie istnieje, ale dzięki artystom funkcjonuje w masowej wyobraźni 

W latach 1996-1999 Lili Fijałkowska była dyrektorem i głównym koordynatorem  
w Fundacji „SURVIVORS OF THE SHOAH VISUAL HISTORY FOUNDATION”, którą 
założył Steven Spielberg, co zbliżyło ją do problematyki judaistycznej.
Chociaż Artystka lubi zmieniać w swoim malarstwie style i tematy, to jest kilka 
cech niezmiennych – ostre często kontrastowe kolory, wyraźna linia rysunku i kon-
turów, skłonność do geometryzacji kształtów. Widać w tym wpływ studiowania 

plakatu, czyli taką sztuką, w której jest ważna wyrazistość, ekspresja, jednoznacz-
ny przekaz.
Za osobny, bardzo interesujący rozdział w twórczości Lili, trzeba uznać uczestnic-
two w międzynarodowym ruchu nowego kierunku  sztuki współczesnej o nazwie 
DECENTRYZM. Główną ideą tego kierunku jest odejście od klasycznej kompozycji 
i zamykania całej treści w obrazie. Istotne jest nie tylko to, co jest na obrazie, ale 
również to „dokończenie wątków”, które jest poza obrazem. Jest w tym duże 
pole do intelektualnej zabawy zarówno dla artystów jak i odbiorców tej sztuki. Dla 
Lili i dla Wiesława Fijałkowskich DECENTRYZM umożliwił lepsze kontakty z artystami 
z krajów Zachodniej Europy.
Lili Fijałkowska ma zdecydowaną osobowość artystyczną. Jej prace znajdują się 
w zbiorach wielu kolekcji prywatnych i muzealnych w Polsce, USA, Niemczech, 
Izraelu, Holandii, Francji, Kanadzie i w Rosji. W Polsce Lili jest inicjatorką wielu form 
życia społecznego i twórczego artystów z Okręgu Warszawskiego ZPAP. Między 
innymi jest współzałożycielem grupy twórczej PositiveArt.
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Wiesław Fijałkowski – rzeźba ceramiczna
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kształtu dzieła. Podstawowym kolorem jest kolor ziemi, taki jak będąca głównym 
budulcem rzeźb. Na korpusie rzeźby nanoszone są trwałe kompozycje barwne, 
które są ważnym elementem struktury całości.  Istotną rolę w ostatecznym wyra-
zie artystycznym dzieła odgrywa też faktura rzeźby – różne rodzaje chropowatości 
i gładkości a także dialog między nimi. Chropowatość pochłania światło, 
gładkość łapie światło i je odbija. Razem – kolor i światło, odbite na gładzi rzeźby, 
usytuowanej pod odpowiednim kątem, dają w efekcie ŻYCIE dziełu sztuki. Wszyst-
kie te magiczne elementy wykorzystuje z powodzeniem Artysta. Rzeźby Wiesława 
Fijałkowskiego charakteryzują się prostotą, klarownością i uproszczeniem linii, 
a niekiedy pewną archaiczną ale przemyślaną surowością. W swej wymowie 
merytorycznej raz są czystą piękną formą, innym razem sugestywnie wkraczają 
w świat współczesnej architektury i futurologii lub w świat starych kultur; a jeszcze 
inne  symbolicznie przedstawiają różne aspekty losu człowieka, przemijania i de-
kalogu. Niektóre zaś są wyrazem chęci uwiecznienia przez Artystę sytuacyjnego 
piękna jak w rzeźbie „Poranek”.
Wiesław Fijałkowski jest artystą, który ciągle poszukuje. Jest aktywny w środowisku 
artystycznym (grupa artystyczna PositiveArt), bierze udział w licznych plenerach, 
wystawach i sympozjach na temat sztuki w kraju i zagranicą. W rzeźbie próbuje 
wcielać idee nowego kierunku sztuki współczesnej zwanym DECENTRYZMEM.
Wśród miłośników sztuki i kolekcjonerów jego sztuka cieszy się dużym uznaniem.
Wiesław Fijałkowski jest uczestnikiem międzynarodowego ruchu DECENTRYZM, 
nowego kierunku w sztuce współczesnej i brał udział w znaczących wystawach 
międzynarodowych propagujących ten kierunek sztuki.
Wiesław Fijałkowski w swoich pokazach multimedialnych prezentuje połączenie 
świata realnej rzeczywistości ze światem wirtualnym. Statyczne rzeźby na oczach 
widzów ożywają w takt muzyki w technologii cyfrowej. To jest swoistym przekro-
czeniem granic między formą a przestrzenią i daje nieograniczone możliwości 

FINISAŻ Kurator: Janina Tuora

Romskie żywioły kulturowe – taniec, muzyka, śpiew
Wystawa powstała jako ilustracja malarska do tematu XXI Forum Humanum Ma-
zurkas poświęconego kulturze romskiej, a szczegónie muzyce, która wtopiła się 
na zawsze w kulturę europejską.
W wystawie bierze udział 11 artystów – Wanda Badowska-Twarowska, Artur Cha-
ciej, Jerzy Cichecki, Antoni Filipowicz, Joanna Gałecka, Mirek Kin, Joanna Kos-
suth, Anna Soból, Bernadetta Stępień, Beata Anna Topolińska, Anna Wiśniewska.

Lili Fijałkowska - „Noc” Wiesław Fijałkowski - „Poranek”
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