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Główną inspiracją i wspólną cechą artystów jest natura — zwłaszcza jak w tym przypadku —
natura Podlaskiego krajobrazu oraz złożone bogactwo ducha wielobarwnej społeczności. To jednak
w żadnym przypadku nie jest kopią widzianego pejzażu. Jest pretekstem. W jednym przypadku jest
idealizacją, w innym — poprzez odwoływanie się do dawnych mistrzów — niezwykle mistycznym
surrealizmem a następnym razem żarliwą ekspresją lub zbliżeniem do abstrakcji.

Obrazy w swojej treści i formie nie podają jedynej wiążącej interpretacji, natomiast wyrywają
widza z codzienności, zakrzątania, pośpiechu. Przenoszą w inną rzeczywistość. Pobudzają wyobraź-
nię, wciągają w nastrój, poruszają emocje. Tak następuje doświadczanie współuczestnictwa i rozu-
mienia dzieła, które pogłębia nasz związek ze światem i tworzy nowe więzi.

Siedmioro prezentowanych tu twórców, to siedem postaw naznaczonych indywidualną wrażli-
wością, skojarzeniami i�kanonami piękna. Wszyscy są autorami i uczestnikami wielu wystaw w Pol-
sce i za granicą. A oto artyści:

Maria Niedźwiedź-Suchońska — jej sztuka to malarski świat pomiędzy
realizmem a abstrakcją — pełen aluzyjności znaków, zachwytu, wahania, kolo-
rystycznych zgrzytów, gdzie punktem odniesienia jest tajemnica i zmienność
natury. Jej obrazy są dokumentem przeżyć a nie dokumentacją konkretnych
sytuacji. To refleksje „Po-Widoku”. Do twórczości motywuje ją krajobraz, nauka,
muzyka, rozmowy z ludźmi i cała gama innych czynników. Maluje farbami
olejnymi, akrylowymi i akwarelą. Rysuje tradycyjnym piórkiem i tuszem.

Stefan Rybi — uczeń prof. Aleksandra Welsa — obrazuje świat, który ma
tajemniczy wymiar, pełnym znaczeń, symboli oraz uniwersalnych reguł. Arty-
sta maluje sceny rodzajowe, zamki, miasta, odrealnione pejzaże. Maluje po-
staci w dynamicznych pozach pełnych emocji i ekspresji. Jego malarska wypo-
wiedź, podana za pośrednictwem mistrzowskiego pędzla, jest piękna, wysma-
kowana i niezwykła. Artysta uprawia malarstwo sztalugowe, ścienne, sgra�tto,
gra�kę i plakat.



Michał Janczuk — to artysta, którego realistyczne malarstwo przekazuje nie-
powtarzalne piękno wybranych motywów. To żongler światłem w malowanym
pejzażu, w harmonijnych scenach i scenkach rodzajowych, w subtelnych por-
tretach. Czerpie z doświadczeń dawnych mistrzów, doskonali warsztat malar-
ski i wzbogaca stylistykę tworząc obrazy abstrakcyjne. Nadaje malarstwu nutkę
liryzmu i złożoności wizerunku obserwowanego świata. Jest autorem licznych
wystaw w kraju i za granicą.

Tomasz Awdziejczyk — absolwent Akademii Sztuk Pięknych w�Warszawie
w pracowni prof. Jerzego Tchórzewskiego. Opiera swoją twórczość m.in. na
metaforze cywilizacji poprzez transponowanie łacińskiego słowa „civitas” —
miasta. Im więcej ludzi na świecie, tym trudniej żyć poza cywilizacją. Zespoły
budowli, które tworzą miasto, ożywają. Pulsują. Miasto oddycha i wierci się.
Budowle przybierają organiczne formy. Kamienne i stalowe konstrukcje miękną
i skręcają się jak w wizji umysłu pobudzonego używką. Wyobraźnia artysty
nadaje im nowy, ale zakorzeniony w rzeczywistym miejskim pierwowzorze
wymiar.

Eugeniusz Wiszniewski — to mistrz precyzji i�rzetelny interpretator przyro-
dy. Przekazuje widzowi podziw i wytrwałość w dociekaniu sedna natury, jej
chimerycznego nastroju i tajemniczego światła, odbijającego się od przedmio-
tów. Malarz ma swoje ulubione zestawienia kolorów. Ciągle poszukuje no-
wych motywów. Równie intrygująco maluje nasycone, barwne kompozycje
abstrakcyjne, jak i łagodne, harmonijne martwe natury, rozświetlone jakimś
wewnętrznym blaskiem.
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Waldemar Kaliczak — malarz konkretu namalowanego perfekcyjnie i z pie-
tyzmem. Martwa natura i portrety przedstawiane w�subtelnych półcieniach z�po-
szanowaniem szczegółu. Wykonane metodą laserunku — stanowią harmonię
barw i kształtów. Czasami artysta wybiega w surrealistyczny świat iluzji — nie-
rzadko inspirowany wspomnieniami z dzieciństwa. Nie improwizuje, ale zacie-
kawia powiększając skalę drobnych przedmiotów. Miękko operuje barwną
plamą, ujmuje bezpretensjonalnością, prostotą i�nastrojem.

Krzysztof Koniczek — absolwent obecnej Akademii Sztuk Pięknych w Poz-
naniu — malarz obrazów pełnych gęstości, faktury, gestu i ekspresji. To ener-
getyczny wodzirej po świecie fantazji i odrealnionego pejzażu. Jest świadomy
działania kontrastu, nasycenia koloru, proporcji barwnych plam, wykorzystują-
cy fakturę płótna dla uzyskania efektu świetlistości. Większość jego dzieł to
przede wszystkim kompozycje abstrakcyjne, zdominowane przez kolor, z�cza-
sem przypominające sugestywne pejzaże.


