Związek Polskich Artystów Plastyków
Okręg Toruński

Wystawa pokonkursowa
Galeria ZPAP
ul. Ducha Św. 8, Toruń
24.VI - 24. VII. 2020

		Organizator konkursu

Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Toruński
Gmina Miasta Torunia
Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
		
		I NAGRODA

Paweł Nowak

„Światy równoległe 1”, technika reliefowa, papier, 70x100 cm, rysunek
„Światy równoległe 2”, technika reliefowa, papier, 70x100 cm, rysunek
		

		Jury konkursu

dr hab. Krzysztof Bartnik, grafik z UMCS w Lublinie
dr Szymon Zwoliński, rzeźbiarz z UAP w Poznaniu
mgr Łukasz Głowacki, malarz, autor instalacji i performer z Nałęczowa
		

II NAGRODA

Janusz Dembowski

„Plus-Minus Nieskończoność”, ryt dłutem snycerskim na płycie, 200x160 cm
„Autoportret”, assamblage (szkło, metal, drewno), 102x69 cm
„Nefretete”, czarny dąb (700-letni), 126x25 cm
		

III NAGRODA

Jerzy Kędzierski

„Bez tytułu I”, akryl na płycie, 70x100 cm
„Bez tytułu II”, akryl na płycie, 70x100 cm
„Bez tytułu III”, akryl na płycie, 70x100 cm

WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
		WYRÓŻNIENIE
		

Iwona Szpak-Pawłowska

„Minimal X,Y,X”, tryptyk, papier, technika mieszana, 25x25 cm z ramą,
bez ramy i bez passe-partout 12x12 cm		
		WYRÓŻNIENIE

Wiesław Smużny

„Panorama ekspozycji suszy IX. Heliotropów 888.lecia Torunia w 2121
roku na tle barw Torunia”, XII. 2019, Galeria ZPAP_Toruń”
		
Okręg Toruński Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego składa
podziękowania za finansowe wsparcie tegorocznej edycji wystawy konkursowej Dzieło Roku
ZPAP Toruń - Annale 2019/2020 Panu Prezydentowi Miasta Torunia za ufundowanie Nagród
i Wyróżnień oraz Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego za docelową dotację
na pokrycie kosztów przygotowania i druku niniejszego katalogu.

		WYRÓŻNIENIE

Wojciech Kozioł

„Alfa i omega”, akryl, płyta, 90x130 cm
		WYRÓŻNIENIE

Maciej Józefowicz

„Korzeń i kamienie”, akwaforta, 15x20 cm
„Korzenie III”, akwaforta, 10x15 cm

WYRÓŻNIENIE OKRĘGU TORUŃSKIEGO ZPAP
		WYRÓŻNIENIE

Tomasz Karasiewicz
Dofinansowano ze środków Gminy
Miasta Toruń

„XXX”, technika własna, 160x65 cm

		Uczestnicy konkursu
Agnieszka Banasiak
Anna Bochenek
Jerzy Czapiewski
Joanna Dąbkiewicz-Luścińska
Janusz Dembowski
Regina Fydrych-Porębska
Bożena Glajcher
Barbara Glegoła
Anna Grzelak
Czesława Kazimiera Gucz
Zbigniew Jankowski
Mieczysław Janowski
Justyna Jaworska
Maciej Józefowicz
Tomasz Karasiewicz
Jerzy Kędzierski
Anna Kola
Jadwiga Kotlarczyk
Wojciech Kozioł
Stanisław Lackowski
Halina Matyka
Halina Niewiadomska
Paweł Nowak
Ewa Nowiszewska
Tomasz Pietrzyk
Magdalena Polakowska
Jadwiga Pomianowska-Wilde
Bogdan Przybyliński
Justyna Rebelka-Czapiewska
Adam Siałkowski
Wiesław Smużny
Danuta Sowińska-Warmbier
Klara Stolp
Joanna Strzelecka-Traczykowska
Iwona Szpak-Pawłowska
Maria Szurmiej
Katarzyna Ślusarska
Krzysztof Walczewski
Leszek Warmbier
Anna Wąsikiewicz
Katarzyna Wendland
Alicja Wieczorek
Joanna Wierzbicka
Marlena Witkowska-Rypina
Grażyna Zielińska

		
Uczestnicy poza konkursem
		
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Adam Cupa
Marta Cieplińska
Jolanta Czuczko
Elżbieta Basiul
Karolina Komsta
Tomasz Kozielec
Ivona Jablonskaja
Barbara Gmińska-Nowak
Dorota Jutrzenka-Supryn
Jarosław Rogóż
Magdalena Sitkiewicz
Elżbieta Szmit-Naud

		

Uczestnicy poza konkursem

Członkowie Zarządu Okręgu
Ktarzyna Rumińska
Marian Stępak
Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz

Dzieło Roku ZPAP Toruń - Annale 2019/2020
		
Coroczna, przeglądowa wystawa środowiska toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków miała być inna od wcześniejszych, bowiem uchwałą Zarządu Okręgu zmieniono dotychczasową, wiosenną datę na czas trwania czerwcowych obchodów Święta Miasta Torunia. Tak się jednak stało,
że sytuacja epidemiczna pokrzyżowała plany na tyle, aby zniweczyć plany otwarcia
wystawy z należną jej rangą, jako najważniejszym przeglądem dorobku naszych dokonań. Mimo wszystko nasz wspólny pokaz przejdzie do historii jako niecodzienny.
Jak wiemy, zgłaszanie dzieł do konkursu musiało odbyć się zdalnie, tak samo
jak i przyznanie nagród przez Jurorów zewnętrznych, którzy swoje werdykty wydali na podstawie oceny dokumentacji zdjęciowej i w jednym wypadku jako plików wideo. Porównując nasz tegoroczny precedens, warto pamiętać,
że nie spotkaliśmy się zupełnie nową okolicznością, bowiem od co najmniej kilkunastu lat na wielu konkursach plastycznych w kraju i na świecie tryb oceniania
wygląda w bardzo podobny sposób. Naturalnie, wszyscy zdajemy sobie
sprawę, iż nie zawsze są to oceny sprawiedliwe z zupełnie obiektywnych
powodów, chociażby z uwagi na fakt przesyłania przez autorów niezbyt
wystarczająco dobrej dokumentacji, szczególnie w odniesieniu do zgłaszanych do konkursu rzeźb lub dzieł obiektowych. Z kolei, wiemy również,
iż niejednokrotnie demokracja oceny dzieł w wielu konkursach daleka jest
od rzetelności, nawet w sytuacjach, a może właśnie wówczas, gdy jurorzy spotykają się na naradach wobec prac plastycznych zgłaszanych do oceny. Wówczas zwykle burzymy się, że jakieś nadzwyczajne dzieło lub dzieła zostały
pominięte, a nagrodzono takie, które naszym zdaniem na to nie zasługiwały.
Mimo tych uwag, które są refleksją na temat wyjątkowych okoliczności
w historii dawnych konkursów pn. Dzieło Roku, jak i w obecnie obowiązującej formule, sądzę, że werdykt Jurorów w tegorocznej edycji wystawy Dzieło Roku ZPAP
Toruń - Annale 2019/2020 jest kompatybilny w stosunku do ocen z lat poprzednich.
To raczej świadczy o słusznych decyzjach, mimo tego warto zastanowić się nad motywami wyboru poszczególnych Jurorów. W procedurze oceny, kiedy każdy z osobna
przesyłał swoje protokoły, wyraźnie dało się zauważyć, że w sztuce trudno o jednoznaczną weryfikację, bowiem zdarzyło się także tak, iż wyróżnione zostały dzieła,
które wskazane zostały tylko przez jednego z oceniających. Myślę, iż gdy komisje
spotkają się wobec oryginałów zgłaszanych prac, sytuacje podobnego typu również mają miejsce, z tym tylko, że wówczas nie jest to wyraźnie wyartykułowane.
Gratulując wszystkim Nagrodzonym i Wyróżnionym, chcę podkreślić, że z uwagi na niedoskonałości dokumentacji, które zdarzyły się w kilku przesłanych
zgłoszeniach, Zarząd Okręgu zdecydował o przyznaniu oddzielnego wyróżnienia Okręgu Toruńskiego ZPAP. Ten fakt nie był pokierowany chęcią podważenia decyzji Jury, tylko ukłonem w stosunku do autora obiektu, doceniając wybite walory artystyczne jego dzieła. Zresztą, akurat w tym przypadku,
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do wyróżnienia obiektu zabrakło jednego punktu z ocen przesłanych przez Jurorów.

UZASADNIENIE OCEN JURY

Z satysfakcją trzeba zauważyć nasz liczny udział w obecnej edycji Dzieła
Annale 2019/2020, w tym szczególnie Sekcji Konserwacji i restauracji dzieł sztuki.
W ten sposób daliśmy ogromne świadectwo, że mimo przeszkód wspólnie tworzymy środowisko i chcemy dzielić się wzajemnie, a także z naszymi odbiorcami tym,
co powstaje w naszych pracowniach. Jak wiemy, nasze wystawy są nie tylko płaszczyzną do zaprezentowania tego z czym twórczo się zmagamy, ale także są wspaniałą okazją do wzajemnych spotkań, bowiem nie wszyscy mieszkamy blisko siedziby galerii. Mimo restrykcji sanitarnych wielu z nas pojawiło się na wernisażu,
za co szczególnie dziękujemy. Rozumiemy również tych wszystkich, którzy obawiając się o swoje zdrowie lub bliskich osób, nie wzięli udziału
w wystawie lub też nie pojawili się na jej otwarciu.

		

Warto także pamiętać, iż galeria jest wspólnym miejscem do prezentacji
naszych dzieł, ale też należy przypominać, iż my jako Okręg Toruński nie dysponujemy żadnym etatowym pracownikiem odpowiedzialnym za przygotowanie i montaż poszczególnych ekspozycji, nie mamy też wystarczającego
zaplecza technicznego, jakie mają galerie miejskie lub samorządowe. Z tego
powodu Zarząd Okręgu zawsze prosi o dostarczanie swoich dzieł przygotowanych
do prezentacji, co zresztą jest określone w regulaminie każdej edycji
wystawy Dzieła Annale. Warto też podkreślić fakt, że trzy osoby z Zarządu Okręgu, które w najbardziej oczywisty sposób były zaangażowane
w przygotowanie tegorocznej wystawy Dzieła Annale, wzięły w niej udział
poza konkursem, co w poprzednich edycjach nie zawsze było standardem.
Kurator wystawy, Marian Stępak

Jury w składzie – dr hab. Krzysztof Bartnik z Lublina, dr Szymon Zwoliński z Poznania,
mgr Łukasz Głowacki z Nałęczowa w zdalnym głosowaniu na podstawie dokumentacji fotograficznej zgłoszonych dzieł, przyznało następujące nagrody:

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA TORUNIA:
1 NAGRODA – Pan Paweł Nowak, wyróżniony I Nagrodą za zestaw dwóch obrazów pt. „Światy
równoległe”, za intuicyjne ukazanie nadziei, harmonii piękna „świata równoległego” tu na ziemi oraz dojrzałość cichej poetyki w mistrzowskim poziomie wykonania.;
2 NAGRODA – Pan Janusz Dembowski, wyróżniony II Nagrodą za zestaw rzeźb, doceniając
zastosowane przez twórcę połączenia materiałowe, przywołujące praktyki mistrza – Hasiora
oraz za obiektowo – rzeźbiarski warsztat artysty;
3 NAGRODA – Pan Jerzy Kędzierski, wyróżniony III Nagrodą, za zestaw obrazów, doceniając
wysokie wartości artystyczne zaproponowanych dzieł, przede wszystkim za kompozycję, kolorystykę i wysublimowaną geometryzację formy;

WYRÓŻNIENIA:
Pani Iwona Szpak-Pawłowska, wyróżnienie za tryptyk małych form malarskich stanowiący interesujące połączenie świata geometrii i materii organicznej, w którym nieoczywiste, kontrastowe
odcienie wywołują wrażenia z pogranicza holografii, bądź grafiki komputerowej;
Pan Wiesław Smużny, wyróżnienie za dokumentację instalacji pt. „Panorama IX. Heliotropów
888-lecia Torunia w 2121 roku”, za konsekwencję w poszukiwaniu środków wyrazu, mieszczących się w zjawisku sztuki ziemi oraz szlachetne docenienie otaczającej nas Natury;
Pan Tomasz Pietrzyk, wyróżnienie obiekt półprzestrzenny, za ważny głos troski, relacjonujący
dystans przeistoczenia, zachodzący pomiędzy Naturą a zdestruowaną formą odpadu – „apokaliptycznej bestii która wyszła z morza” oraz za syntetyczną trafność użytych środków formalnych.
Pan Wojciech Kozioł, wyróżnienie za obraz pt. „Alfa i omega”, za zastosowaną kompozycję
i wyrafinowaną kolorystykę oraz ponadwymiarową wymowę dzieła;
Pan Maciej Józefowicz, wyróżnienie za zestaw dwóch grafik „Korzenie III” i „Korzeń i kamienie”,
za sugestywną inspirację tymi elementami przyrody, stanowiącymi zaproszenie do fascynacji
niezwykłymi strukturami oraz za zastosowaną przez artystę monochromatyczną kolorystykę;

WYRÓŻNIENIE OKRĘGU TORUŃSKIEGO ZPAP:
Pan Tomasz Karasiewicz, za obiekt pt. „XXX” za kreacyjne połączenie starej struktury materiału, będącego elementem realistycznej duchowości z geometrycznymi formami, jako swoistego
rodzaju kontrast tradycji z nowoczesnością.
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NAGRODA PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

		
		I NAGRODA

		
		II NAGRODA

„Światy równoległe 1”, technika reliefowa, papier, 70x100 cm, rysunek
„Światy równoległe 2”, technika reliefowa, papier, 70x100 cm, rysunek

„Plus-Minus Nieskończoność”, ryt dłutem snycerskim na płycie, 200x160 cm
„Autoportret”, assamblage (szkło, metal, drewno), 102x69 cm
„Nefretete”, czarny dąb (700-letni), 126x25 cm

Paweł Nowak

8

Janusz Dembowski

9

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

		
		III NAGRODA

		WYRÓŻNIENIE
		

„Bez tytułu I”, akryl na płycie, 70x100 cm
„Bez tytułu II”, akryl na płycie, 70x100 cm
„Bez tytułu III”, akryl na płycie, 70x100 cm

„Minimal X,Y,X”, tryptyk, papier, technika mieszana, 25x25 cm z ramą,
bez ramy i bez passe-partout 12x12 cm		

Jerzy Kędzierski

10

Iwona Szpak-Pawłowska
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WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

		WYRÓŻNIENIE
		

		WYRÓŻNIENIE
		

„Panorama ekspozycji suszy IX. Heliotropów 888.lecia Torunia w 2121
roku na tle barw Torunia”, XII. 2019, Galeria ZPAP_Toruń”

„Alfa i omega”, akryl, płyta, 90x130 cm

Wiesław Smużny

12

Wojciech Kozioł
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WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

		WYRÓŻNIENIE
		

		WYRÓŻNIENIE

„Korzeń i kamienie”, akwaforta, 15x20 cm
„Korzenie III”, akwaforta, 10x15 cm

„M020R”, obraz półprzestrzenny, mix media, 50x70 cm

Maciej Józefowicz

14

Tomasz Pietrzyk

15

WYRÓŻNIENIE OKRĘGU TORUŃSKIEGO ZPAP
		WYRÓŻNIENIE

Tomasz Karasiewicz

„XXX”, technika własna, 160x65 cm
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Uczestnicy konkursu

17

Agnieszka Banasiak

										 Jerzy Czapiewski

Anna Bochenek

							

„Wyjątkowy stół” cz.1, olej, 139x60 cm, ocynkowana
blacha powlekana szarym matowym lakierem

„KWARANT-ANNA”, akryl, olej, średnica 120 cm

18

„Uwertura”, rysunek, 100x140 cm

Joanna Dąbkiewicz - Luścińska

„Szuwary”, olej, 70x90 cm
„Pejzaż”, olej, 130x100 cm
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Regina Fydrych-Porębska

										

Glegoła Barbara

Bożena Glajcher

										

Anna Grzelak

„Lśnienie”, olej na płótnie, 100x80 cm

„Kukła 2020”, forma przestrzenna, papier, 53x35x89 cm

20

„Maki”, akwarela, 20x30 cm

„Dwa okna w ciemności za ogrodem”, olej na płótnie, 100x70 cm

21

Czesława Kazimiera Gucz

„Dokonaj wyboru” - drewno 20x17x8 cm
„Płomień nadziei”, drewno 45x21 cm
„Być pod kloszem”, tworzywa sztuczne, 58x58x26 cm

Zbigniew Jankowski

”Odloty”, akwarela
„Oto człowiek”, akwarela
”Powroty”, akwarela

22

									

Mieczysław Janowski

„Panorama – fragment Włocławka”, olej, 20x60 cm
„Nad brzegiem”, olej, 45x60 cm
„Lot”, olej, 20x60 cm

								

Justyna Jaworska

„Do twarzy Ci w tej twarzy”, rysunek ołówkiem i węglem
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Anna Kola

									

Stanisław Lackowski

Jadwiga Kotlarczyk

									

Halina Matyka

„Woda/XX”, fotografia, 70x100 cm

„Trawy”, olej, 55x65 cm
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„Obsesja”, tryptyk, 120x280 cm

„Malarskie Etiudy”, olej, 60x50 cm
„Pejzaż z mojego okna”, fotografia

25

Halina Niewiadomska

									Magdalena Polakowska

Ewa Nowiszewska

								Jadwiga Pomianowska-Wilde

„Obecna nieobecność”, wspólny tytuł, olej na płótnie, 50x50 cm

„Zapomnienie”, olej, 80x100 cm
,, Wieże” - technika olej, wymiary 130x90
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„Sztorm”, akryl na płótnie, 80x100 cm

„Blue”, akryl na płótnie, 60x80 cm

27

Bogdan Przybyliński

										 Adam Siałkowski

Justyna Rebelka-Czapiewska

								 Danuta Sowińska-Warmbier

„Świat alternatywny”, akryl, papier 70x100 cm

„Przesilenie I”, olej na płótnie, 130x100 cm
„Przesilenie II”, olej na płótnie, 130x100 cm

28

„Dziki romans”, akryl, 65x85 cm
„Myśl”, akryl, 60x80 cm
„Życie jest piękne”, akryl, 62x53 cm

„Zawiłości życia I”, format 150x200 cm, technika – rysunek na zagruntowanym płótnie, tusz czarny, pędzel, patyk, marker
„Zawiłości życia II”, format 150x200 cm, technika – rysunek na sztucznym jedwabiu,
tusz czarny, pędzel, patyk, marker
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KLara Stolp

									

Joanna Strzelecka-Traczykowska

								

„Motyl I”, rysunek, 68x48 cm

„Powiew”, pastel, kredka, 48x34 cm
„Przejście...”, pastel, kredka, 48x34 cm
„Zagrożenie”, pastel, kredka, 48x34 cm

30

Maria Szurmiej

„Czarny trójkąt”, płótno, olej, akryl, 65x73 cm
„Krzesło”, płótno, olej, akryl, 65x73 cm
„Akcenty”, płótno, olej, akryl, 70x89 cm

Katarzyna Ślusarska

„Impresja 01”, akryl na płótnie, 100x70 cm
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Krzysztof Walczewski

									
Anna Wąsikiewicz
„Pasma Pejzażu II”, olej na płótnie, 50x60 cm

Leszek Warmbier

									

„Listopadowy wieczór”, akwarela, 57x77 cm
„Krajobraz wiosenny z brzozami”, akwarela, 57x77 cm

„Chomąto – lustro”, obiekt na drewnie lipowym, 98x69 cm
„Chomąto – maska”, obiekt na drewnie lipowym, 98x69 cm
„Chomąto – nałóg”, obiekt na drewnie lipowym, 98x69 cm

32

Katarzyna Wendland

„Jesień”, 90x100 cm

33

Alicja Wieczorek

„Krąg IV”, akryl, tusz i sprej na płótnie, 120x120 cm

								 Marlena Witkowska-Rypina
Z cyklu „Miasta” - Empoli, 70x50 cm
Z cyklu „Miasta” - Toruń, 80x50 cm
Z cyklu „Miasta” - Golubie, 80x50 cm

		

Joanna Wierzbicka

„Bez tytułu”, akryl na płótnie, 50x40 cm

34

					

Grażyna Zielińska

„Nasza Mała Ojczyzna”, animacja
„Hubert opowiada klasykę – Twardowski”, film wideo

35

		
Uczestnicy poza konkursem - Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
		

Prof. dr hab. Elżbieta Basiul - Wykonawca projektu i prac konserwatorskich
Współpraca: Adam Cupa, Jarosław Rogóż, Barbara Gmińska-Nowak
„Badania technologiczne i konserwacja-restauracja obrazu Francuski Kasier Wojciecha
Kossaka”

Iwona Jablonskaja

Konserwacja pieczęci woskowych uwierzytelniających dokumenty pergaminowe ze
zbioru Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

36

								

Magdalena Sitkiewicz

„Kopia Portretu Pani B. Konrada Krzyżanowskiego z 1921 r., z Muzeum Narodowego
w Kielcach (fot. A. Skowroński), olej, deska topolowa 36,5x27,5 cm,
Kopia fragmentu Portretu rosyjskiej aktorki Konrada Krzyżanowskiego z 1897 r.,
z Muzeum Okręgowego w Toruniu (fot. A. Skowroński), olej, płótno, 55x46 cm

								
		

Elżbieta Szmit-Naud

Z cyklu „Miasta” - Empoli, 70x50 cm
Klasycystyczna ambona z sylwetowymi portretami fundatorów
konserwacja i restauracja
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Uczestnicy poza konkursem - Członkowie Zarządu Okręgu
		

Czuczko Joanna, Jutrzenka-Supryn Dorota, Komsta Karolina, Cieplińska
Marta, Kozielec Tomasz

									

Katarzyna Rumińska

„Quo Vadis, druk 3D, dzieło poza konkursem

Ichnoorographia Plesniaca
Projekt konserwacji - restauracji mapy z 1636 roku Ixnoopographia Plesniaca
autorstwa Andreasa Hindenberga

								

Marian Stępak

„Formy owalne”, ok 68x37 cm, dzieło poza konkursem
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Wernisaż wystawy pt. „Dzieło Roku ZPAP Toruń - Annale 2019/2020”,
24.06.2020

Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz
„Bez tytułu”, dzieło poza konkursem

Joanna Dąbkiewicz - Luścińska
„Szuwary”, olej, 70x90 cm
„Pejzaż”, olej, 130x100 cm

Regina Fydrych-Porębska

„Lśnienie”, olej na płótnie, 100x80 cm
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Joanna Dąbkiewicz - Luścińska
„Szuwary”, olej, 70x90 cm
„Pejzaż”, olej, 130x100 cm

Regina Fydrych-Porębska

„Lśnienie”, olej na płótnie, 100x80 cm
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