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Wystawa 

Woszczyńskiego malarstwo jest nieustannie odnawianą przepustką do świata 
alteratywnego wobec rzeczywistości „zewnętrznej”. Jest on artystą-łącznikiem między tą rzeczywistością 
a światem intymnych przeżyć, wzruszeń, olśnień i refleksji (światem najczęściej pozytywnym i jasnym). 
Malarstwo stanowi dla niego nie tylko samoafirmującą się sztukę, ale także sposób afirmacji fenomenu życia, 
wyraz radości tworzenia, a przede wszystkim radości widzenia. Niektóre prace – w swej bezpośredniości, 
prostocie i niemal organoleptycznej fascynacji kolorem – kojarzą się z malarstwem dzieci i malarstwem 
naiwnym. Zestawienie prac od najstarszych do najnowszych układa się w strumień koloru, światła, materii 
i  energii, odsłaniając i uzmysławiając to, co najbardziej charakterystyczne dla tego artysty, a więc płynność 
i  nieskończoność procesu twórczego. Barnett Newman powiedział: Myślę, że idea dzieła „ukończonego” jest 
fikcją. Wydaje mi się, że człowiek przez całe życie pracuje nad jednym obrazem, nad jedną rzeźbą. Pytanie, kiedy 
się zatrzymać, należy do sfery moralnej.

Jednym z najważniejszych elementów praktyki artystycznej, wpisanej w biografię (w życie) 
Mariusza jest rysunek. W rysunku osiąga on pełnię bezpośredniości zapisu. Tym, co najczęściej rysuje, 
są współczesne sceny rodzajowe. Niektóre z rysunków, choć odrębne i oryginalne, przywodzą na myśl 
rysunki Czapskiego lub Kantora. Jest w nich podobne uwrażliwienie na groteskę w życiu i drapieżność 
formy. Degas uważał, że: Rysunek nie jest formą, ale sposobem widzenia formy. Ta celna uwaga, ten cytat 
dobrze oddaje specyfikę rysunków Woszczyńskiego. Wydają się one kartkami z dziennika intymnego, 
a ich zakres tematyczny jest – trzeba tak powiedzieć – rozległy jak życie. W rysunkach Mariusz 
bardzo często zwraca uwagę na człowieka. Rysunek jest dla niego instrumentem do obserwowania 
ludzi i jednocześnie siebie samego, czyli czymś innym i czymś więcej niż fotografia. W rysunkach tych, 
jak w poezji, czuje się obecność podmiotu lirycznego. To samo można powiedzieć o jego pracach 
malarskich. Granica między rysunkiem a malarstwem często zaciera się. W dorobku Woszczyńskiego 
dominują malarskie migawki, impresje i notatki, w których została zapisana wizja plastyczna konkretnych 
miejsc i sytuacji. Prawda chwili i przeżycia jest fundamentem jego prawdy artystycznej. Zwraca uwagę 
szacunek artysty dla autonomii malarstwa i wartości plastycznych. Ujmuje jego troska o rozumienie 
dialektyki płaszczyzny i iluzji przestrzeni w obrazie; troska o poczucie formy i urodę pisma malarskiego, 
o rytm plamy i jej rozmach, o to wszystko, co stanowi o specyfice wiedzy artystycznej i czego podstawą 
jest świadoma i zarazem spontaniczna praktyka. Dopiero w tej perspektywie można zrozumieć myśl 
Newmana, gdy konkluduje, że pytanie, kiedy się zatrzymać, należy do sfery moralnej. Można to wypowiedzieć 
inaczej, mówiąc, że każdy artysta jest zakładnikiem swojej twórczości, i uzupełnić za Stanisławem 
Przybyszewskim: Artysta żyje tak, jak musi, a nie tak, jak chce.

Dla

w Lufciku obejmuje na początku aneks z pracami studenckimi, 
obrazami, które malowałem w pracowni profesora Rajmunda 

Ziemskiego, zarówno tymi z kursu porannego ustawienia modela, jak i realizowanymi z wyobraźni, 
w domu, olejami, gwaszami. Miałem wiele wątpliwości, gdy je realizowałem, ale Profesor zawsze wyrażał 
się przy korekcie pozytywnie, ukierunkowywał, dodawał odwagi, uczył kompozycji. Dalej są obrazy z lat 
dziewięćdziesiątych, w których myślenie plastyczne wynikało z żywiołowych rysunków, zeszytów, gwaszy, 
szkiców na papierze i stąd przenosiło się na płótno. Tematyką były sceny codzienne, mówiłem o nich: 
bazarowe. Po wyjeździe do Marsylii nastąpiła fascynacja światłem południowym, trochę przekornie, bo jego 
nasycenie było tak wielkie i tak narzucające się oku malarza, że początkowo rysowałem same linie, kolor 
pojawił się potem, we wspomnieniu tego nasycenia. Obrazy o tematyce pejzażu kresowego są już z lat 
dwutysięcznych. Inspiracją były wyjazdy pracowników naszej Uczelni na ziemie Rzeczpospolitej Szlacheckiej, 
starożytnej Polski. To próba nawiązania do tradycji pejzażowych.  Wilno, Lwów, Kamieniec Podolski, Grodno, 
tamtejsze krajobrazy posiadają coś, co obecnie coraz częściej umyka z naszych pejzaży, moment zatrzymania 
czasu minionego, choć też powoli zmieniają się i zmienia się ich charakter. Zawsze staram się rysować, gdyż 
rysunek w swej bezpośredniości zapisu, daje – o paradoksie – „oddech” obrazowi, a więc pomaga zaistnieć 
barwie w strukturze kośćca kompozycji, kolor mający często wartość znaczeniową nasyca się w ten sposób 
również poprzez zapis rysunkowy.

 Mariusz Woszczyński



Wilno. Antokol, bryczka
2002, olej, płótno, 60x80 cm

Rysując lub malując architekturę, Woszczyński widzi ją w kontekście samoistnej architektury pejzażu. 
Natura jest w jego wizji plastycznej czymś w rodzaju sceny, na której trwa spaktakl światła, koloru i materii. 
Jego pracy nie krępuje myślenie symboliczne. W sztuce tej nie ma wielkich tematów, patosu i egzaltacji. Jest za 
to wspomniana wcześniej prawda chwili i przeżycia. Jest też poczucie humoru, czego jednym z wielu dowodów 
może być zabawny, litografowany rysunek U fryzjera przycięcia szybkie lub rysunek Dozorca w muzeum. Okazuje 
się, że w muzeum można zwrócić uwagę nie tyle na wystawione tam dzieła, lecz na strażnika, który tych dzieł 
pilnuje... Czasami rysunki i obrazy są pokryte napisami oraz uzupełnione kolażem. Plastyczność niektórych prac 
jest tak wielka, że patrząc na nie, mamy wrażenie obecności zapachu farb, słyszymy uderzenia pędzla i ołówka. 
Woszczyńskiego interesuje nie tylko architektura i krajobraz, lecz także ulica, plaża, sport... Jego prace są 
śladami wypraw między innymi na Litwę, Łotwę, Ukrainę, do Hiszpanii i Francji, ale także do parku czy sklepu. 
To malarski zapis życia codziennego i jednocześnie wyraz życia malarstwem. Jest coś, co łączy jego sztukę 
z drzeworytem japońskim, z tak zwanymi obrazami przepływającego świata (ukiyo-e), których rozkwit przypadł 
na okres od XVII do XIX wieku. Myślę o kaligraficzności pisma malarskiego, o pochwale zwykłego życia 
i  pełnym empatii patrzeniu na świat, o filozofii obrazowania i filozofii widoku. Widokiem jest na przykład akryl 
na płótnie Szosa i most z 1996 roku, perłowo-szary pejzaż, a może bardziej scena rodzajowa z rowerzystami.

W obrazach olejnych Woszczyński we właściwy dla siebie sposób wykorzystuje gęstość i tłustość farby. 
Bywa, że zbliża się do doświadczenia malarstwa materii. Tego malarstwa, któremu patronują między innymi 
Dubuffet, Fautrier, Tapies, ale też Potworowski. Przykładem olej Kamienne place z 1991 roku i Krajobraz 
nadmorski z 1994 roku (akryl i olej). Lubi łączyć różne techniki. Uprawia akwarelę, gwasz, temperę, akryl, 
olej, kolaż, a także litografię. Ale chyba istotniejsze od techniki jest dla niego myślenie abstrakcyjne o obrazie. 
W wielu pracach, zwłaszcza tych plenerowych, plany przestrzenne malowanego motywu piętrzą się. 
Ziemia jakby podnosi się. To, co odległe, niemalże zrównuje się z tym, co bliskie. Jest to, być może, przejaw 
zachłanności patrzenia i nienasycenia w czerpaniu estetycznej przyjemności z pracy w plenerze. Przykładem 
Pejzaż marsylski z 1999 roku (akryl i olej), w którym dochodzi do zrównania wszystkich planów z płaszczyzną 
obrazu. Podobnie w Pejzażu wyjazdowym z 1999 roku (akryl), który jest już właściwie kompozycją abstrakcyjną 
z pięknym, białym pasem światła w górnej części obrazu. Pragnienie, idea, działanie i materia jednoczą się 
w każdym dziele – powiada Paul Valéry (Rzeczy przemilczane).

Lokalizując twórczość Woszczyńskiego na mapie kierunków artystycznych, nietrudno wskazać te, 
których jest twórczym kontynuatorem, a więc: fowizm, ekspresjonizm, koloryzm... To samo dotyczy więzi  
z poprzednikami, mistrzami między innymi Jackiem Sienickim, Arturem Nachtem-Samborskim, Józefem 
Czapskim, Piotrem Potworowskim, a współcześnie Davidem Hockneyem. Jednak ważniejsze od kontynuacji 
i związków jest rozwijanie własnych zainteresowań. I – jak w przypadku wielu artystów, którzy są dydakty-
kami – aktywne i życzliwe wspieranie młodzieży artystycznej, pomaganie im w studiowaniu i poszukiwaniu 
własnych światów alternatywnych i form zaangażowania.

 Profesor Janusz Marciniak
 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu



Kamieniec Podolski
2008, olej, płótno, 25x33 cm

Kamieniec Podolski
2013, olej, płótno, 25x30 cm



Kamieniec Podolski. Twierdza
2013, olej, płótno, 50x70 cm

Podhorce, widok z tarasu zamkowego
2008, akryl, tempera, płótno, 52x60 cm



Pejzaż południowy
2010, akwarela, ekolina, papier, 31x43 cm

Wilno, Śnipiszki
2012, akwarela, ekolina, kredka, papier, 30x40 cm



Szum Prutu, Czeremoszu... 
2007, akwarela, papier, 30x40 cm

Kamieniec Podolski. Stare Miasto
2007, akwarela, papier,30x40 cm



Hermanowicze
2005, akwarela, papier, 35x50 cm

Robotnik
1992, flamaster, kredka, kolaż, papier, 60x45 cm



Sportowiec II
1991, olej, płótno, 110x150 cm

Podpisanie układu o podziale terytoriów
1992, akryl, gwasz, kolaż, płótno, 42x65 cm



Marsylia. Bulwar
1998, autolitografia, 41x60 cm

Plaża
1989-90, olej, płótno, 80x100 cm



Na plaży
1998, gwasz, kredka olejna, tempera, papier, 70x100 cm

Wilno
2005, akwarela, papier, 35x50 cm



Warszawa, plaża i most nad Wisłą
2006, ekolina, gwasz, papier, 24x32 cm

Koliny
1999, gwasz, ołówek, papier, 24x32 cm



Bizantyjskie wakacje
1995, kolaż, kredka, papier, 24x32 cm

Pejzaż południowy
1998, kredka, tempera, papier, 35x48 cm



Na Podolu
2008, tempera, papier, 24x32 cm

Pejzaż południowy
1998, kredka, ołówek, tempera, papier, 35x45 cm



Wieś na Podolu
2006, akwarela, papier, 35x50 cm 

Bar
2004, akwarela, papier, 35x50 cm



Kamieniec Podolski. Rynek
2008, gwasz, tempera, papier, 24x32 cm

Chocim, Twierdza
2006, akwarela, papier, 35x50 cm



Komaje, targ i kościół
2006, gwasz, tempera, papier, 24x32 cm

Kamieniec Podolski. Twierdza
2006, gwasz, tempera, papier, 24x32 cm



Bilcze Złote
2004, akwarela, papier, 35x50 cm

Kamieniec Podolski
2008, gwasz, tempera, papier, 32x45 cm



Pejzaż marsylski
2015, olej, płótno, 73x100 cm

Pejzaż południowy z rowerzystą
2015, akryl, olej, płótno, 75x93 cm



Antibes, plaża
2015, olej, płótno, 73x100 cm

Pejzaż z rowerzystami i słońcem
2015, akryl, olej, płótno, 74x102 cm 



Łuck
2013–2015, akryl, olej, piach, płótno, 70x100 cm

Łuck
2015, olej, płótno, 73x100 cm



Gdańsk. Bazylika NMP
2015, olej, płótno, 54x66 cm

Gdańsk. Widok miasta z monety barokowej
2015, olej, płótno, 60x72 cm



Toruń. Kościół św. Jana
2015, olej, płótno, 50x60 cm

Gdańsk. Widok miasta z monety barokowej
2015, olej, piach, płótno, 54x66 cm



Łuck. Katedra, seminarium i zamek Lubarta
2015, olej, płótno, 58x78 cm

Przejazdy
2015, olej, płótno, 54x66 cm 



Rowerzyści
2015, olej, płótno, 50x60 cm 

Gdańsk. Widok miasta z monety barokowej
2015, olej, płótno, 50x60 cm



Pejzaż południowy
2013–2015, akryl, olej, płótno, 30x40 cm

Łuck
2015, olej, płótno, 50x60 cm



Plaża
2013–2015, akryl, olej, płótno, 30x40 cm

Rowerzysta i most
2015, olej, płótno, 30x40 cm



Rowerzyści
1996, autolitografia, 28x32 cm

Wczasy
1998, autolitografia, 33x40 cm



Rowerem
1995, autolitografia, 28x32 cm

Fryzjer
1995, autolitografia, 28x32 cm



Mariusz Woszczyński

Urodził się w 1965 r.  w Warszawie.  
Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. 
W latach 1985–1990 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom otrzymał w pracowni prof. Rajmunda 
Ziemskiego. 

W latach 1990–1994 był asystentem w pracowni malarstwa prof. Teresy 
Pągowskiej oraz w pracowniach rysunku i w pracowni rzeźby na Wydziale Grafiki. 

Od 1996 r. pracuje na Wydziale Rzeźby w pracowniach rysunku prof. Zofii 
Glazer-Rudzińskiej oraz prof. Jacka Sienickiego. Od 2005 r. prowadzi pracownię 
rysunku i malarstwa. Profesor sztuk plastycznych (2015). 

Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i problemowych w kraju i za 
granicą (Luksemburg, Niemcy, USA, Belgia, Czechy, Węgry, Dania, Szwajcaria, 
Irlandia, Francja, Włochy, Finlandia, Litwa, Wielka Brytania, Słowacja). Wystawy 
indywidualne w Polsce (m.in. Galeria Dziekanka, Galeria Promocyjna, Galeria 
Piotra Nowicklego, Galeria Krytyków Pokaz, Galeria Kordegarda w Warszawie, 
Muzeum Kresów w Lubaczowie, Kasztel w Szymbarku, Mała Galeria w Nowym 
Sączu) oraz Chile, Francji i Niemczech. Studia uzupełniał za granicą w Ecole 
d’Art et Architecture w Marsylii (1992–1993, stypendium rządu francuskiego), 
w Kunstakademie w Düsseldorfie (1994–1996, stypendium Fundacji Tempus 
i Fundacji DAAD) oraz w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych La Cambre  
i  Wolnej Szkole RHoK w Brukseli (1998, staż rządu belgijskiego). 

Nagrody: Grand Concours Internationale de Peinture, Musée 2000, Luksemburg (1990); I nagroda w konkursie „Warszawska 
Grafika Miesiąca” (listopad 1994); wyróżnienie w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa „Bielska Jesień”, Bielsko-Biała (1997); 
I nagroda w konkursie rysunkowym ZPAP,  Warszawa (1997); nagroda kwartalnika „Exit”, Warszawa (2006). 

Né en 1965 à Varsovie. Il a terminé Le Lycée d’Art Plastique à Varsovie. 
Dans les années 1985-1990, il a fait ses études à la faculté de peinture de l’Académie des Beaux Arts à Varsovie. Il a obtenu 

son diplôme dans l’atelier du professeur Rajmund Ziemski. 
Dans les années 1990-1994, il a été assistant dans l’atelier de peinture du prof.  Teresa Pągowska, ainsi que dans les ateliers de 

dessin et de sculpture à la Faculté Graphique.
Depuis 1996, il travaille à la Faculté de Sculpture dans des ateliers de dessin du prof. Zofia Glazer-Rudzińska et du prof. Jacek 

Sienicki. Depuis 2005, il dirige l’atelier de dessin et de la peinture. Il devient le professeur en 2015. Il a pris part à de multiples 
expositions collectives et problématiques en Pologne et à l’étranger (Le Luxembourg, L’Allemagne, Les Etats-Unis, La Belgique,  
La République Tchèque, La Hongrie, Le Danemark, la Suisse, l’Irlande, La France, L’Italie, La Finlande, La Lituanie, La Grande Bretagne, 
La Slovaquie). Des expositions individuelles en Pologne, au Chile, en France et aussi en Allemagne. Il a complété ses études  
à l’étranger à L’École d’Art et d’Architecture à Marseille (1992-1993, bourse obtenue par L’État français), dans Kunstakademie  
à Düsseldorf (1994-1996, bourse accordée, par la fondation Tempus et la fondation DAAD) ainsi qu’à l’École nationale supérieure 
des arts visuels de La Cambre et à l’École Libre RHoK à Bruxelles (1998, stage de l’État Belge).

Les Prix: le Grand Concours International de Peinture, Musée 2000, Luxembourg (1990); Le I er prix dans le concours „la 
gravure varsovienne du mois”, novembre1994); une mention honorable au XXXIII concours national polonais de peinture „Bielska 
Jesień” Bielsko-Biała (1997); le prix de la revue trimestrielle „Exit”,  Varsovie (2006).

 W mojej pracy i praktyce malarskiej spotykają się dwa nurty. Pierwszy to praca oka, obserwacja rzeczywistości, 
można rzec ,,myślenie’’ okiem. Drugi nurt stanowi zapis bogaty w treści (czasem niemalarskie) zanotowany w kompozycji,  
to materiał do działań formalnych, do gry plastycznej w obrazie malarskim czy rysunkowym. Stąd następuje połączenie 
myślenia zmysłowego, emocjonalnego z abstrakcyjnym porządkiem obrazu. 

Najistotniejsza jest praktyka. To ona powoduje, że wszelkie zauważenia, przemyślenia wsparte intuicją, zastosowane 
w działaniu malarskim zaczynają grać ,,pierwsze skrzypce’’ i stają się również częściowo czytelne w obrazie dla potencjal-
nego widza. Malarz powtarza pewne ,,błędy”, ich pokonywanie daje możliwość rozwinięcia plastycznych wartości w obrazie.  
A on ,,ożywiony’’ rozwija się wpierw dla malarza, w pracy, po wielu żmudnych zabiegach, autorskich korektach, warsztato-
wych działaniach nabiera wagi i wtedy ,,zobiekywizowany” staje się kompozycją dla odbiorcy. 

Pamiętam wiele korekt udzielanych studentom przez wybitnych artystów, profesorów warszawskiej ASP: Teresę  
Pągowską, Halinę Chrostowską, Romana Artymowskiego, Janusza Przybylskiego, Macieja Urbańca, Jacka Sienickiego, Jana  
Tarasina, Rajmunda Ziemskiego. Przywołam słowa profesora Jerzego Tchórzewskiego o obrazie: „Maluj w skupieniu, usilnie 
staraj się zapisać emocję, mając świadomość kompozycji. Potem odstaw płótno na jakiś czas – rób jak wielki Tycjan, który nie 
patrzył na namalowany obraz aż do momentu, gdy ten się »odleżał«, wtedy – »ustawiał« go, rozgrywał całość”. Profesor Jacek 
Sienicki wspominał, by mieć wysoko postawiony ideał, pomimo ciągłych zwątpień, niedociągnięć, niepewności. Trzeba mieć 
wiarę. Jerzy Panek mawiał, że ,,robota nasza jest najważniejsza”. 

 Mariusz Woszczyński

Ma pratique de peintre associe deux tendances. La première concerne le travail de l’œil, l ‘observation du réel 
autrement dit „la pensée de l’œil”. L’autre s’attache à l’écriture d’un contenu riche et parfois non pictural qui est inscrit dans 
la composition. Celui-ci s’applique à la mise en forme d’une peinture ou d’un dessin. Il participe en tant que support au jeu 
créatif. L’œuvre implique une fusion entre la pensée liée aux sens, aux émotions, à l’observation, aux couleurs et la pensée 
abstraite d’ou procède la mise en ordre du tableau.

L’essentiel réside dans la pratique. C’est grâce à elle, que toutes les appréciations, les réflexions intuitives, appliquées 
dans l’acte de la peinture commencent à jouer un rôle primordial et par conséquent le tableau devient plus compréhensible  
même pour l’observateur ordinaire. Le peintre répète certaines erreurs, les dépasser, les vaincre, donne la possibilité de 
développer les valeurs artistiques dans la peinture. Du coup l’oeuvre devient vivante, d’abord pour le peintre lui-même, 
dans le travail, pendant son procès. Après de nombreuses et souvent laborieuses interventions, autocorrections, opérations 
techniques l’œuvre commence à prendre de l’importance et „rendu objective” devient composition pour le spectateur.

Je me souviens de plusieurs corrections faites aux étudiants par des artistes éminents, des professeurs de l’Académie de 
Beaux Arts à Varsovie comme: Teresa Pągowska, Halina Chrostowska, Roman Artymowski, Jausz Przybylski, Maciej Urbaniec, 
Jacek Sienicki, Jan Tarasin, Rajmund Ziemski. Et je vais me permettre de citer les mots de l’un d’entre eux, le professeur Jerzy 
Tchórzewski à propos de la peinture: „Peint dans un silence de recueillement, avec insistance essaye de noter, d’enregistrer 
des émotions tout en ayant la conscience de la composition. Ensuite mets de côté la toile pour un certain temps, fait comme 
le grand Titien, qui ne regardait pas le tableau peint jusqu’au moment ou celui-ci s’était suffisamment reposé, le moment venu  
reprends-le à nouveau pour le finaliser dans sa totalité.” Le professeur Jacek Sienicki rappelait qu’il faut avoir un idéal haut 
placé, en dépit des doutes continuels, imperfections, incertitudes, il faut avoir la foi. En revanche Jerzy Panek disait que „notre  
boulot” est le plus important.
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