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“BIA£O-CZERWONE” 2016
akryl, p³yta, 80cmx60cm

“BIA£O-CZERWONE” 2016
akryl, p³yta, 80cmx60cm
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“MIEJSCE” 1980, 55x65cm, akryl, p³ótno

Marzyciel
O czym marzysz
kiedy dorastasz?
Myœlisz o wszystkim NAJ-:
podró¿y dooko³a globu,
tronie królewskim w pokoju,
do którego wstêpujesz
po paru schodach
i idziesz swobodny.
Dalej marzysz.
Pod nogami œwiat wielki
we wzór: bia³o-czerwone kafelki.
Œwiat we krwi zanurzony,
a ty niespokojny, lecz z krwi¹
oswojony od urodzenia,
od poczêcia w bólach.
Ty nie pamiêtasz,
ale marzysz i siê wychylaj¹c
przed drzwi spogl¹dasz.
Dalej patrzysz.
Wiesz ju¿, ¿e królem nie bêdziesz,
¿e marynarzem te¿ nie. Wiêc kim?
Malarzem, poet¹, artyst¹
i ci¹gle marzysz, by byæ
dalej i dalej.
J.W.Malik
2016

“Marzyciel”, 2016, akryl, p³ótno, 95cm x140cm
25.Festiwal Polskiego Malarstwa Wspó³czesnego
Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie, 2016

Jan Wojciech MALIK w 2016 prezentowa³ obrazy
na 25 Festiwalu Polskiego Malarstwa Wspó³czesnego w
Szczecinie / dwa obrazy/, na 44 Ogólnopolskim Konkursie
Sztuki "Salon Zimowy" w Muzeum Sztuki Wspó³czesnej
w Radomiu, na 5-ym Miêdzynarodowym Biennale Obrazu
QUADROART w Centralnym Muzeum W³ókiennictwa w
£odzi, w Galerii EMPIK ARKADIA w Poznaniu, w Galerii
DNA we Wroc³awiu,Katowicach,Opolu,Warszawie, w galerii
SDA w Krakowie, w Galerii DESA w Krakowie, w Centrum
Kultury gm. Suchy Las.
W 2014 otrzyma³ nagrody na 43 Ogólnopolskim Konkursie
Sztuki “Salon Zimowy” w Muzeum Sztuki w Radomiu i na
13-m Ogólnopolskim Konkursie Sztuki “Salon Wielkopolski”
w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie.
Laureat wielu konkursów i festiwali sztuki: nagroda
Ministra Kultury i Sztuki dla M³odego Twórcy na Festiwalu
Polskiego Malarstwa Wspó³czesnego w Szczecinie w 1978
r. i III-a nagroda w 1998 r. Laureat Srebrnego Medalu
i Nagrody PrzyjaŸni i Pokoju na II-m Biennale Sztuki Europa-Azja w Ankarze w Turcji w 1988 r. . 28 wystaw indywidualnych malarstwa w Polsce i udzia³ w ponad 160 wystawach malarstwa polskiego w Polsce i na œwiecie: Londyn,
Praga, Berlin, Sofia, Ankara, Chicago.
Urodzony w Poznaniu w 1951 r. malarstwo studiowa³ na
Uniwersytecie Artystycznym /dawniej PWSSP/ w Poznaniu
w latach 1969-75 w pracowniach prof.prof. T. Brzozowskiego, St. Teisseyre'a, J. Berdyszaka. Od 1977 r. cz³onek
Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków. Cz³onek ruchu
Ekoart od 1978 r.
Prace malarskie w zbiorach Muzeum Narodowego w
Poznaniu i Szczecinie, w Wielkopolskim Muzeum Niepodleg³oœci i w wielu kolekcjach prywatnych i w Watykanie.
Tworzy w Poznaniu. Wielokrotny stypendysta Ministra
Kultury. Rzeczoznawca d/s sztuki Ministerstwa Kultury.
Wyk³adowca sztuki reklamy na Uniwersytecie im.A.Mickiewicza w Poznaniu. Pobyty studyjne w Rosji i USA.
Pisze wiersze, debiut literacki w 1977 r. Nagroda w 2017r.
na Miêdzynarodowym Konkursie Literackim “1 strona,..”
Maluje monumentalne obrazy i miniatury. Przedstawia
rzeczywistoœæ w kolorze szarym i czarnym z dodatkiem
odrobiny zmieszanej czerwieni. Czasami jednak u¿ywa
ca³ej palety barw...

Wa¿niejsze wystawy:
1973 Galeria Akumulatory Poznañ "Obrazy" indywidualna wystawa malarstwa
1974 Galeria Empik Œciana Wschodnia Warszawa indywidualna wystawa malarstwa
1976 BWA w Poznaniu "III Ogólnopolski Konkurs im. J. Spychalskiego , III nagroda /obraz "Ta ³ódŸ p³ynie do raju"/
1977 Muzeum Narodowe w Poznaniu " M³odzi Dzisiaj" / 6 x obrazy "Œrodowisko" zakup do Muzeum Narodowego /
1978 BWA Szczecin "IX Festiwal Polskiego Malarstwa Wspó³czesnego" laureat nagrody Ministra Kultury dla
M³odego Twórcy /zakup obrazu "Dobrze jest" do Muzeum Narodowego w Szczecinie/
1979 Muzeum Narodowe w Krakowie " Polaków Portret W³asny" / obraz "Œrodowisko 1 “/
1981 Muzeum Narodowe w Poznaniu, “Aukcja na rzecz Solidarnoœci”
1981 Galeria ZPAP “PRYZMAT” w Krakowie,”Rok po Sierpniu” /3 obrazy z cyklu “Miejsce”/
1981 BWA w Poznaniu "Tadeusz Brzozowski - uczniowie i przyjaciele"
1984 "Inspiracje fotograficzne w malarstwie polskim" Instytut Polski Londyn
1986 Muzeum Narodowe w Poznaniu "Artyœci Poznania 1945-1986"
1987 BWA Poznañ " XIII Ogólnopolski Konkurs na Obraz im. J. Spychalskiego" II nagroda / obraz "Miejsce"/
1988 Muzeum Sztuki - Ankara Turcja , II Biennale Sztuki Europa- Azja , laureat Srebrnego Medalu
i nagrody PrzyjaŸni i Pokoju /obrazy "Dobrze jest le¿eæ", “Dobrze jest”, “Dobrze”/
1990 BWA w Poznaniu wystawa indywidualna malarstwa
1998 Festiwal Polskiego Malarstwa Wspó³czesnego w Szczecinie III nagroda /3 x obrazy " Dobrze jest"/
1999 Galeria Nova w Poznaniu, wystawa indywidualna
2002 Festiwal Polskiego Malarstwa Wspó³czesnego w Szczecinie
2007 Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego w GnieŸnie "Obraz ¿ycia - malarstwo polskie od 1946 do dzisiaj"
2008 Galeria Miejska Arsena³ w Poznaniu : "Poznaj malarstwo" wystawa indywidualna
2008 Galeria "U Jezuitów" Poznañ Konferencja Klimatyczna ONZ "Przestrzeñ Sztuki, Przestrzeñ Natury"
2009 "Quadro-Art" II Miêdzynarodowe Biennale Obrazu, £odŸ
2009 XIX Ogólnopolskie Sympozjum Sztuk Wizualnych "Aktualnoœæ i ponadczasowoœæ w sztuce", Skoki
2009 "Galeria Gabinet Prezesa Miêdzynarodowych Targów Poznañskich" wystawa indywidualna
2009 "In - Out Design Trendy", Wroc³aw, £ódŸ , Gdañsk
2009 "Galeria Delfiny Krasickiej" wystawa indywidualna, Warszawa
2010 "Galeria Perlegal" wyst indywidualna "Walenty", Poznañ, Skórzewo
2010 "Rotate Gallery" wyst. indywidualna "Ogród Rozkoszy", Suchy Las
2010 23 Festiwal Polskiego Malarstwa Wspó³czesnego w Szczecinie
2010 IV Biennale Sztuki "To¿samoœæ" Poznañ Galeria ZPAP Szyperska
2010 8-e Triennale Ma³ych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu
2010 " Eko City" Galeria Empik Poznañ
2010 " Pejza¿ Polski" Fundacja Paderewskiego, Kraków
2010 Galeria Studio Sienko wystawa " Ekoart", Londyn
2010 III Konkurs "Muzyk¹ Malowane" Kraków, Fundacja I.J. Paderewskiego
2011 11-ty “Salon Wielkopolski”, Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, Czarnków
2011 Galeria Piano Bar wystawa indywidualna malarstwa, Stary Browar, Poznañ
2011 Muzeum Mangha "Wielkie Serce", Kraków
2012 Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu "Ogród Botaniczny, Ogród Sztuki"
2012 V Biennale Sztuki " Œlad Istnienia" Galeria Profil, CK Zamek, Poznañ
2012 "Miejsca" Galeria EMPIK Arkadia Poznañ wystawa indywidualna malarstwa
2013 PBG Gallery "Inspiracje fotograficzne w malarstwie J.W.Malika 1976 - 2012", Skórzewo
2013 Poema Cafe Poznañ "Obrazy i wiersze J.W.Malika"
2013 Politechnika Poznañska Centrum Wyk³adowe " Obrazów wielkoformatowe z 2008"
2013 VI Miêdzynarodowe Biennale Pasteli Nowy S¹cz, Pa³ac Sztuki - Kraków
2013 12-y Salon Wielkopolski Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie
2013 " Fibak & Gallery store" Poznañ wystawa indywidualna malarstwa
2013 Muzeum Manggha "Wielkie Serce", Kraków
2014 Galeria EMPIK Arkadia, Poznañ, wystawa indywidualna malarstwa "Widok z góry"
2014 Quadro Art 4-e Miêdzynarodowe Biennale Obrazu w Muzeum W³ókiennictwa w £odzi
2014 13-y “Salon Wielkopolski” Ogólnopolski Konkurs Sztuki Muzeum Ziemi Czarnkowskiej - nagroda
2014 Centrum Kultury Gminy Suchy Las "Widok z góry" wystawa indywidualna malarstwa
2014 43 Salon Zimowy Ogólnopolski Konkurs Sztuki Muzeum Sztuki Wspó³czesnej w Radomiu - nagroda
2015 Galeria Empik Arkadia Poznañ "Przejœcia wed³ug..." wystawa indywidualna malarstwa
2016 Galeria Empik Arkadia Poznañ "Malowanie polityki YES - NO" wystawa indywidualna malarstwa
2016 Muzeum Narodowe Warszawa "Synapsis" wystawa zbiorowa sztuki
2016 25-y Festiwal Polskiego Malarstwa Wspó³czesnego Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich, Szczecin
2016 Galeria Profil Poznañ " Zobaczyæ dŸwiêk" wystawa zbiorowa Konkursu Skrzypcowego im.H.Wieniawskiego
2016 Centralne Muzeum W³ókiennictwa 5-te Miêdzynarodowe Biennale Obrazu QadroART, £ódŸ
2016 Muzeum Sztuki Wspó³czesnej 44-y Ogólnopolski Konkurs "Salon Zimowy", Radom
2016 Galeria Empik ARKADIA "widzialne, niewidzialne, marzenia" wystawa indywidualna malarstwa
2017 Galeria Miejska INOWROC£AW, "Rzeczywistoœæ" wystawa indywidualna
2017 Centrum Kultury Gminy Suchy Las k.Poznania, "Malarstwo dooko³a...", wystawa indywidualna malarstwa

Www.malik.art.pl

email: jwmalik@poczta.onet.pl

tel. 502 981 253

“Krok # 09” ,akryl, p³ótno, 100 cm x 100 cm, 2009
“Quadro-Art” II. Miêdzynarodowe Biennale Obrazu,
Centralne Muzeum W³ókiennictwa w £odzi, 2009r.
“.motywy s¹ ca³kowicie anonimowe, ograniczone do wybranego przez artystê fragmentu. Bohaterem tego malarstwa,
tego zbioru obrazów, jest nie to co zosta³o namalowane, tylko jak to zosta³o przedstawione. Wspomnia³em wczeœniej
o specyficznym kadrowaniu tych kompozycji. Ów punkt widzenia, który zwraca uwagê na nieczêsto dostrzegane
fragmenty otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. Malik namalowa³ wiele obrazów przedstawiaj¹cych g³ównie chodniki, one
to s¹ g³ównym motywem tych p³ócien. Dope³nieniem ca³oœci s¹ fragmenty postaci ludzkich, w jednym wypadku
go³¹b na kamiennej kostce bruku. O przedstawionych we fragmentach postaciach nic nie wiemy, na pewno gdzieœ
id¹, spiesz¹ siê, stoj¹ rozmawiaj¹, ktoœ jedzie rowerem. Te sceny dostrze¿one przez artystê, zapamiêtane pamiêci¹
fotografii cyfrowej, póŸniej przetworzone malarskimi œrodkami staj¹ siê ekspresyjnymi w swej wymowie obrazami.
Kolejny raz na swej artystycznej drodze wykorzysta³ Jan Wojciech Malik fotografiê. Sta³a siê ona inspiracj¹ dla tych
p³ócien. A poprzez specyfikê wyboru kadru, okreœli³a charakter przedstawionych scen. Nie jest to malarstwo wra¿liwe
na szczegó³, artysta nie odzwierciedla otaczaj¹cej go rzeczywistoœci z wielk¹ precyzj¹. Chce by by³o to malarstwo,
u którego Ÿród³a czego nie kryje, jest wczeœniej wykonane zdjêcie. Te fotografie s¹ jak kiedyœ robione notatki, póŸniej
przetwarzane na obrazy. Te tak specyficznie kadrowane zdjêcia bêd¹ce gdzieœ u zarania tych przedstawieñ, pozwalaj¹ na dostrze¿enie, czegoœ co na ogó³ umyka. W zgie³ku i pêdzie, w szybkoœci ¿ycia, nie zawsze mamy czas na
wnikliwe rozgl¹danie siê dooko³a. Istnieje codziennoœæ, której nie mamy czasu zauwa¿yæ. Ale jest to rzeczywistoœæ
w której ¿yjemy. Malarstwo przywraca tê rzeczywistoœæ naszej pamiêci, która zwraca uwagê i wybiera tylko rzeczy
wa¿ne. A ¿ycie to nie tylko to co chcemy dostrzec, ale równie¿ codziennoœæ z jej banalnoœci¹. Malarzem tej niedostrzeganej codziennoœci jest Jan Wojciech Malik. Cykl prezentowanych niedawno namalowanych obrazów jest
tego znakomitym przyk³adem.”
W³odzimierz Nowaczyk
Z katalogu wystawy “Poznaj malarstwo -J.W.Malik” Galeria Miejska Arsena³ Poznañ 2008

“Œrodowisko”, akryl, olej,
p³ótno, 72cm x 92cm,
1975
w³asnoœæ Muzeum
Narodowe w Poznaniu.
Wystawa:
“Polaków Portret W³asny”
Muzeum Narodowe
w Krakowie, 1979r.

“Uroki”,akryl, p³ótno, 70cm x 130cm, 1975
Jacek Kasprzycki “ART-LUK” 2007
Jana Wojciecha Malika - sceny z ¿ycia zbiorowego.
“ ...Wszystkie baraki realnego socjalizmu by³y podobne ró¿ni³a je tylko sztuka. Odrêbne by³o te¿ m³ode polskie
malarstwo komentuj¹ce PRL-owsk¹ rzeczywistoœæ pe³ni¹ce
rolê spo-³ecznej publicystyki. Œwietnie ukaza³a to wystawa
"Obraz ¿ycia" w 2007 roku w GnieŸnieñskim Muzeum
Pocz¹tków Pañstwa Polskiego, gdzie obecne by³y prace
Jana Wojciecha Malika. W tych¿e latach 70-ych pojawi³a
Siê polska odmiana fotorealizmu, i specyficzna odmiana
"swojskiej" nowej figuracji - nawi¹zuj¹cej do Francisa
Bacona i zarazem do poetyckiej odmiany pop-artu. W tej
kwestii - malarstwo Jana Wojciecha Malika, okaza³o siê
zjawiskiem osobnym, wyprzedzaj¹cym sw¹ epokê.
Artysta w pewnych aspektach obrazowania i techniki by³
bardziej radykalny od swych kolegów. Zacz¹³ malowaæ
sceny z rodzinnych zdjêæ; osoby w ró¿nym wieku, podczas
wypoczynku, przeja¿d¿ki ³ódk¹, spaceru, codziennych
i trywialnych zda³oby siê czynnoœci. Przedstawiane nie
hiperrealistycznie , a raczej plakatowo w konwencji specyfiki PRL-owskich kolorowych monide³.
Powtarzaj¹c koncepcje Malika - to samo zaczêli robiæ w
"stajni" Zderzaka w latach 90. i na pocz¹tku XXI wieku;
Maciej Maciejowski, Marek Firek i Wilhelm Sasnal czy
Rafa³ Jakubowicz wraz z ca³¹ grup¹ naœladowców.
W 1976 roku Jan Wojciech Malik pokazuje na konkursie
malarskim imienia Jana Spychalskiego malowane akrylem
p³ótno "Uroki" przedstawiaj¹ce anteny telewizyjne na
dachach domów, otoczenie oraz wnêtrza PRL-owskich
mieszkañ. Obraz ten stanowi³ wtedy pewien "zgrzyt" w
kontekœcie prac "metaforycznych a¿ do bólu" wiêkszoœci
uczestników wystawy. I tak jest do lat 80. W roku 1977 w czasie za³amania siê gierkowskiego snu, namalowana
przez artystê scena "Ta ³ódŸ p³ynie do raju", ³¹cz¹ca w
sobie poprzez ironiczn¹ poetykê, konwencje, rodzinnego
wspomnienia i propagandowego plakatu, przedstawiaj¹ca
dziewczynê na plastikowej ³ódce stanowi pewnego typu
symboliczn¹ cezurê i memento zarazem. T³o dla g³ównej
postaci to leœny podmiejski pejza¿ i opalaj¹cy siê m³odzi
ludzie. Praca ta zdobywa III nagrodê w Konkursie im. Jana
Spychalskiego. W czasie "dominacji" malarskich wizji
Stanis³awa Maœluszczaka - z jednej strony - i realistycznie
z³owrogich obrazów innych polskich artystów - z drugiej,
obraz Jana Wojciecha jako ikona zyskuje kapitaln¹ ambiwalentn¹ konotacjê. Z jednej strony ukazuje pozorn¹ idyllê,
a z drugiej uœwiadamia nam, ¿e ca³a PRL-owska rzeczywistoœæ nieuchronnie zmierza do upadku i te same sytuacje
odrodz¹ siê ju¿ w innej epoce - w innym kontekœcie.
Ale czasy po roku 1981 nastaj¹ mroczne i w obrazach Jana
Wojciecha Malika czarne t³o ju¿ ten stan antycypuje. Na
tym¿e pojawiaj¹ siê wyrwane jakby z kontekstu przedmioty,
np. czerwona ceg³a ironicznie odnosz¹ca siê do niespe³nionych marzeñ socrealizmu i do stylistyki kontekstu

“1 kontra 4”, akryl, p³ótno, 95cm x140cm, 2014

“Ta ³ódŸ p³ynie do raju”, akryl, p³ótno, 1975/2011

“Dobrze jest le¿eæ”, akryl, p³ótno, 87cm x 147cm,1986
Srebrny Medal, II. Miêdzynarodowe Biennale Sztuki
Europa - Azja, Ankara

przedmiotu wynik³ej, z "zara¿enia" pop-artem, a potem
konceptualizmem. Dalszym krokiem artysty jest cykl
autoportretów w zaskakuj¹cych pozach i ukazanych
pod nieoczekiwanymi k¹tami w czerwonych czapkach,
a nastêpnie twarze artysty w zbli¿eniach. Tutaj œwiadomie Jan Wojciech Malik demonstruje malarsk¹ strukturê
w detalu. Widaæ œlady pêdzla i poszerzona zostaje paleta
barw. Przewa¿aj¹ jednak¿e szaroœci, a w nich pojawiaj¹
siê ¿ó³te i bia³e - pozornie przypadkowe plamy. I poprzez
to malarstwo gestu Jan Wojciech Malik przechodzi do
abstrakcji, pozornie przestrzennej.
Ca³y czas jednak¿e - równolegle z tymi cyklami powstaj¹ obrazy "rodzajowe". Jan Wojciech nie rezygnuje z komentowania codziennoœci. Tu wspomnieæ nale¿y o namalowanych wczeœniej - swego czasu "Aktorach". Fotorealistycznych portretach poznañskich twórców teatru (i
nie tylko, bo artysta do³¹cza do tego zestawy swój autoportret w tej¿e konwencji). Te obrazy to potrójne œwiadectwo czasów. Póz, ubioru i zachowañ. Bardziej wiarygodne od pozowanych fotografii. Domen¹ fotografii jest
z regu³y stereotyp, a malarstwa - archetyp i mity.
Ale i jedno i drugie ma do spe³nienia istotn¹ misje
poznawcz¹, o czym opowiada ca³y czas twórczoœæ
Jana Wojciecha Malika.”

“Czekaj¹c na” akryl, p³ótno, 95cm x140cm, 2014

“... szara tonacja skontrastowana
z plamami czystego koloru, tematyka
miejska, kompozycje wykazuj¹ce ci¹g³y
ruch - tak w jednym zdaniu mo¿na
opisaæ obrazy Jana Wojciecha Malika.
Nie bêdzie w tym przek³amania, choæ
to uproszczenie. Malik pokazuje miasto
i funkcjonuj¹cych w nim ludzi jak wielk¹
termitierê, której ¿ycie wyra¿a siê
poprzez ci¹g³e przemieszczanie.
Poszczególne jednostki nie istniej¹ w
tym obrazie, stanowi¹ jedynie
anonimowy t³um. Malarstwo Malika
To opowieœæ o wyobcowaniu w wielkim
mieœcie. Temat bardzo na czasie.”
Agnieszka Gniotek /Polswiss XII Aukcja
Sztuki Najnowszej-2014/

“Start”, akryl, p³ótno, 95cm x140cm, 2014

“Czarna melancholia”, 80cm x 100cm, 2015

“POLAK NA SYBERII” 200cm x 300cm olej,p³ótno,1986

“By³em”, akryl, p³yta, 85cm x 125cm, 2012

“Ikar”, akryl, p³yta, 105cm x 140cm, 2012

“Dobrobyt”, akryl, p³yta, 82cm x 122cm, 2012

“NA PRZEJŒCIU”,180cmx280cm,akryl,p³ótno,2008

Ikar
Upad³eœ.
Nie mia³eœ skrzyde³,
Spad³eœ.
Nie mia³eœ si³,
Le¿ysz na matce ziemi.
Skzyd³a odrzuci³eœ
W niemej rozpaczy.
Pióra tworz¹ poduszkê
Dla rozbitej g³owy.
Rozrzuci³eœ rêce,
Rozci¹gn¹³eœ cia³o
W akcie desperacji.
Rozkoszy dreszcz mi³y
Pamiêtasz.
Dreszcz dziœ ostatni,
Le¿ysz martwy...
Pycha rzuci³a w ziemiê
Czarn¹ bez s³oñca.
Tak chcia³eœ wyprzedziæ
W drodze innych.
Byæ wolnym chcia³eœ.
Zabrak³o myœli pokornej
¯e dalej, nie wy¿ej.

“Garb”, akryl, p³yta, 100cm x 100cm, 2012

“POLACY W GRECJI”,120x160cm,akryl,p³ótno,2008

“POLACY w ARKADII - mokre schody”,
95cmx140cm, akryl, p³ótno, 2010
24. Festiwal Polskiego Malarstwa Wspó³czesnego
Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie

J.W.Malik
2012

“POLKA W LESIE”,80x100,akryl
“WYGODA“,60x80cm, akryl

“POLAK W T£UMIE”, 80 x100cm, akryl

“DWIE TURYSTKI”, 80x100, akryl
“PRZYSTANEK”, 60x80, akryl

“SAM”, 60x80, akryl

“Obrazy z wystawy “DOOKO£A” to kontynuacja obrazów z serii "Widok z góry", "Miejsca", "Fakty", "Dobrze
jest", “Wnêtrza", “Z miejsca w Polskê, w œwiat” .
Codziennoœæ, aktualne przekazy mediane, fotografie prasowe, slajdy z internetu, filmy, wydarzenia w skali
globalnej to obszar wykorzystania i penetracji artysty malarza. Nie malujê z natury.
Musimy “ z miejsca /fotela, krzes³a/ ruszyæ w Polskê /pejza¿ miasta, wnêtrza domów/, w œwiat /podró¿e,
wypoczynek, historia/ . To wszystko dooko³a mo¿na namalowaæ...”

Jan Wojciech Malik 2017

“WENUS”, 41cm x 123cm, olej, p³ótno /tryptyk/ 1977
Alicja Kêpiñska Malarstwo Jana Wojciecha Malika /rok 1974/
Jan W. Malik uczestniczy w ¿yciu artystycznym /..../ i jego dotychczasowe doœwiadczenie twórcze obejmuje ró¿ne
typy dzia³añ, mieszcz¹ce siê nie tylko w sferze tworzenia obrazu, ale tak¿e wychodz¹ce w otwart¹ przestrzeñ; wœród
tych ostatnich frapuj¹ce by³y zw³aszcza "ekrany œwietlne", ³api¹ce sylwety poruszaj¹cych siê za nimi ludzi, ujawnionych poprzez ten zabieg w ca³ym swym autentyzmie /realizacje na Festiwalu Sztuki “Nowa Ruda”, Bia³ka, Poznañ/.
Autentyzm ten dotyczy wygl¹du i zachowañ ludzkich postaci uderza równie¿ w aktualnie prezentowanej twórczoœci /.../
artysty nosz¹cej piêtno dojrza³ej decyzji w odniesieniu do modelu i metody tworzenia.
Jest to malarstwo - w sensie u¿ywania przez artystê farb i p³aszczyzny p³ótna dla sformu³owania swej wypowiedzi,
w sensie tradycyjnego rozumienia jednak te malarstwem ju¿ nie s¹. Objawiaj¹ one fragment œwiata aktualnego czy
raczej pewien typ aktualnej problematyki w sposób, który jawnie i jednoznacznie eksploruje typ dok³adnoœci wizji
znany nam z fotograficznych odbitek rzeczywistoœci. Dla osi¹gniêcia tego zbli¿enia artysta wyrzeka siê - przynajmniej
w partii g³ównych w¹tków obrazu - malarskich zabiegów pikturalnych, które odprowadza³aby uwagê patrz¹cego od
konkretu przedstawionego przedmiotu, a skupia siê na metodzie pozwalaj¹cej uzyskaæ wra¿enie ³udz¹cej prawdy.
Artysta jest poch³oniêty problemem realizmu jako metody tworzenia. Pos³ugiwanie siê przezeñ s³owem "realizm" terminem wieloznacznym, a w odczuciu wielu ludzi tak¿e podejrzanym na skutek rozmaitych niefortunnych praktyk z
naszej niezbyt odleg³ej przesz³oœci kulturowej jest posuniêciem odwa¿nym, ale te¿ wymagaj¹cym bli¿szej eksplikacji.
Metoda Malika nie jest kontynuacja ¿adnego z dawniejszych realizmów. Jego spojrzenie na rzeczywistoœæ i sposób jej
konkretyzacji w obrazie zbli¿a artystê do atmosfery hiperrealizmu, a intuicja podsuwa mu ten model obrazowania jako
trafny i przylegaj¹cy do trybu i typu wypowiedzi u¿ywanych na aktualnym etapie kulturowym. Jest to spojrzenie na
rzeczywistoœæ pozbawione wszelkich uprzedzeñ, dok³adne i precyzyjne, a stopieñ dok³adnoœci w rozpoznawaniu
realiów - zarówno postaci i przedmiotów, jak i typów wiêzi pomiêdzy nimi - jest niemal równoznaczny z
zaanga¿owaniem siê w tê rzeczywistoœæ. W serii prezentowanych prac artysta skupia siê na jednym modelu tej
realnoœci: jest to model cz³owieka wypoczywaj¹cego, cz³owieka "weekendowego" i "urlopowego", za¿ywaj¹cego
dobrodziejstw rekreacji, przy czym rozumiemy, ¿e rekreacja ta jest jedn¹ z podstawo-wych notorycznych u¿ywek,
praktykowanych masowo przez spo³eczeñstwo w którym ¿yjemy, i przez nas samych.
Dlatego obrazy Malika nosz¹ piêtno zaskakuj¹cej oczywistoœci, nie tylko poprzez dok³adnoœæ opisowej, a chwilami
iluzyjnej relacji, ale przez popularnoœæ prezentowanego tematu: st¹d wiedzie siê uderzaj¹ca intensywnoœæ wizji, która
potrafi w sposób niezawodny zaskoczyæ i przekonaæ widza. Przedstawiony przez Malika, za¿ywaj¹cy dobrodziejstw
rekreacji cz³owiek jest sprzê¿ony z przyrod¹, sk¹d czerpie ¿yciodajn¹ energiê, aczkolwiek widz nie mo¿e mieæ w¹tpliwoœci co do modelowego charakteru tej okazjonalnej relacji "cz³owiek - natura". U Malika jest to bowiem cz³owiek
miejski, cz³owiek "zurbanizowany", a jego kontakt z przyrod¹ jest kontaktem uprawnianym w trybie urlopowym, a wiêc
doraŸnym i standardowym, W stwierdzeniu tym nie ma ironii, ani goryczy, ani ¿adnego wezwania do naprawy stanu
rzeczy. Jest natomiast konstatacja tego stanu, który jest dla naszego etapu cywilizacyjnego realnoœci¹ normaln¹ i
powszechnie praktykowan¹. Wiêcej - Malik œwiadomie podbija pozytywy tego urlopowego statusu, znanego ka¿demu
z nas z bezpoœredniego doœwiadczenia . Podstawowym pozytywem jest tutaj odnajdywana cyklicznie wiêŸ z natur¹,
która jest dla miejskiego cz³owieka bodŸcem energetycznym i Ÿród³em prostej radoœci. Model ten i problem
podejmowany by³ ju¿ niejednokrotnie przez sztukê nowoczesn¹, a od czasu, kiedy nacisk urbanizacyjny wielkich
aglomeracji miejskich zacz¹³ sk³aniaæ mieszkañców miast do szukania zielonego "wyraju", choæby poza obrêbem
miasta. Temat ten podejmowali impresjoniœci, ukazuj¹c niedzielne rozkosze przeja¿d¿ek ³ódkami w Argenteuil: Seurat,
który skodyfikowa³ przechadzaj¹cych siê mieszczuchów na wyspie La Grande Jatte czy Leger w swoich rowerowych
wycieczkach rodzinnych. W skali masowej i wersji zaktualizowanej wedle standardu dzisiejszego podjêli ten temat
hiperrealiœci amerykañscy, specjalizuj¹cy siê w otwieraniu oczu na podstawowe modele zachowañ spo³ecznych.
Zabiegi hiperrealistów pozbawione s¹ emocjonalnego odnoœnika do przedstawionego tematu - ani chwal¹, ani zeñ
nie szydz¹. Obraz œwiata rekreacji w wersji Malika natomiast nie odznacza siê tak ch³odnym dystansem. Artysta sam
podkreœla optymizm swojej wizji i pragnie zapewniæ mu pe³n¹ czytelnoœæ. Cz³owiek na tych obrazach przej¹³ coœ z
pogody i spokoju otaczaj¹cego lata; spokój ten p³ynie ze œwiadomoœci dopasowania - choæby tylko okresowego w³asnego rytmu biologicznego z rytmem natury i cyklicznie ponawianego odkrycia, ¿e w trybie w³asnego myœlenia
i odczuwania mo¿na nieustannie odnajdywaæ elementy trybu "myœlenia" natury.
To prawda, ¿e dawny "cz³owiek kosmiczny" zosta³ mocno zdegradowany przez ostry tok cywilizacyjny; mo¿noœæ
I potrzeba porozumienia siê cz³owieka z przyrod¹ jednak pozosta³a, wiêcej - w³aœnie w ostatnich latach zaczê³a byæ
lansowana jako szczególna wartoœæ.
To poczucie porozumienia i zgody, tym cenniejsze im trudniej osi¹galne, jest tak¿e podstawow¹ wartoœci¹ aktualnej
serii obrazowej Malika, nie pierwszej ju¿ zreszt¹, w której artysta rozpracowuje ten problem.
Prof. Alicja Kêpiñska
Katalog wystawy: "Jan Wojciech Malik - malarstwo" 1975 galeria EMPIK “Œciana Wschodnia” Warszawa

“PANORAMA”

“3 PARASOLE”

“SPRAGNIONE”””

“SPACER”
“GITARA”

“PARASOLE”

“MENU”
“PRZY STOLIKU”

“VIOLA”

“ZA STOPAMI”
“STACJA ROWEROWA”
“PROROK”
“Dlaczego tylko 12 czy 9 obrazów tego samego tematu? Van Gogh stworzy³ seriê 9ciu "S³oneczników" i ka¿dy obraz jest arcydzie³em. El Greco mia³ "fabrykê" œwiêtych
w Toledo. Ka¿dy temat mo¿e byæ "dr¹¿ony" w nieskoñczonoœæ. Nie ma znaczenia
ile wizerunków Marylin Monroe “wyprodukowa³” w swojej fabryce sztuki Warhol.
Wartoœci¹ jest obraz , jego autorska replika, wersja kolorystyczna.. Kolejny, nie
znaczy gorszy. Podpis artysty stygmatem wartoœci obrazu.” J.W.Malik

“JOHN”

“TAG”, akryl,p³yta, 80 cm x 100 cm, 2014

Wszystkie obrazy

Mecenasi twórczoœci

Wszystkie obrazy zapisane
s¹ od dzieciñstwa w g³owie.
Wydaj¹ siê odleg³e, lecz
s¹ bliskie duszy i wspomnieñ.
Tragizm historii z przesz³oœci
trwa w s³owach wierszy
pisanych krzywym pismem
starczej chudej rêki.
Wracaj¹ dobre i z³e obrazy,
ze starczej pamiêci
ich nie wyma¿esz.
M³odoœæ nie wróci,
p³aczesz za ni¹ szczerze.
Piszesz, malujesz,
od sztuki nie uciekniesz.

w latach 1970 - 2017:
Rodzice Zofia i Marian Malik
Sylwester Sopoliñski
Jacek Zyziak
Tomasz Stachecki
Przemys³aw Atraszkiewicz
Danuta Ankiewicz - Cuthbert
Zofia i Waldemar Ciszak
Anna Malik - Bare³kowska
Urszula Wencka
Robert Podhorecki
Ewa Stachowska
Iwona Szarejko
Pawe³ Sobaszkiewicz
Piotr Wojewodzic
Andrzej Mietlarek
Anna i Piotr Voekel
Marek Marian Przybylski
Anna i Roman Wachowiak
Delfina Krasicka
Urszula Habrych
Ma³gorzata S³awiñska

J.W.Malik
2016

Jana Wojciecha Malika

DZIÊKUJÊ ! JAN WOJCIECH MALIK 2017

