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04| Marcin
Mielec
Marciniewicz
05| Krzysztof
Ostróda
Onacko
06| Robert
Zagórz
Radosław Kapcia

Petrovskiy
07| Andriy
Lwów /Ukraina/
Pielech
08| Wojciech
Sanok
Rejmak
09| Bartosz
Sanok
Sołtysik
10| Anna
Rzeszów

Każdy skrawek ziemi ma swoją historię i cechy
tworzące jego współczesny obraz. Jest on złożony
z krajobrazu, budynków, mieszkańców i tego
czegoś niematerialnego, specyficznej więzi pomiędzy ludźmi. Jedni mieszkają tam od lat, inni przyjechali niedawno. Wpływając na siebie wzajemnie
zmieniają miejsce, które otrzymuje nowe znaczenia.
Prezentowane w niniejszym katalogu prace
powstałe w trakcie XI Międzynarodowej Akcji Artystycznej stanowią element procesu swoistej
integracji form użytkowych i sztuki ze szczególnym
miejscem, jakim jest Wola Sękowa.
Początkowy związek typu twórca-materia oraz
twórca-forma zmienia się na związek pomiędzy
gotową formą a odbiorcą oraz formą i krajobrazem.
Te dwa etapy relacji różnią się znacznie, pierwszy
dotyczy aktu stwarzania i pracy wewnętrznej artysty,
monologu z samym sobą i odzwierciedleniem tej
pracy w formie rzeźby lub w innej wybranej technice. Drugi etap jest związany z dialogiem pomiędzy
gotową pracą a odbiorcą, użytkownikiem i krajobrazem. Jest to czas, w którym gotowa forma zaczyna
żyć własnym życiem i zmieniać się pod wpływem
interpretacji a także pod wpływem czynników
zewnętrznych.
Wola Sękowa poprzez Międzynarodowe
Akcje Artystyczne organizowane przy ULRA, zyskała
dodatkowy element tworzący tzw. genius loci, czyli
niepowtarzalnego ducha miejsca. Jest on tym
cenniejszy, że składa się także ze wzajemnej współpracy i zrozumienia pomiędzy mieszkańcam
i artystami.
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Anna Sołtysik
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13| Piotr
Wola Sękowa

Organizator

Dofinansowanie

Wydawca

|

|
|

Podziękowania
dla wolontariuszy
Scena Plenerowa
Koordynator projektu
Komisarz Akcji

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego Projekt/skład

|
|
|
|

Grzegorz Danielewicz /Lublin/
Katarzyna Koniszewska /Sopot/
Agnieszka Nowosadowicz /Świdnik/
Mariusz Tyndzik /Sopot/
Angela Gaber & Tomasz Dybała
Beata Woroniec
Piotr Woroniec

| Damian Wojtowicz

Druk

| RSDRUK-Rzeszów

|

Wola Sękowa 2016

| Radosław Kapcia
tel. 505 285 272

Ur. w 1977 r. Ukończył Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej
Zajmuje się również pisaniem wierszy.

| Jan Stachyrak
janstachyrak@wp.pl

Jan Stachyrak , inż. leśnik, mieszka
w Korczynie k/Krosna.
"W pracy zawodowej jako leśnik miałem
kontakt z żywym drzewem, teraz z drewnem”. Pomysłodawca i komisarz „Pleneru
Rzeźbiarskiego Korczyna 2015”.

| Piotr Woroniec
woroniec@poczta.fm

Ur. w 1955 r. w Giżycku.
Ukończył Uniwersytet Ludowy we Wzdowie
/reżyseria teatru amatorskiego/. Studiował
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w
Olsztynie i Rzeszowie (filologia polska).
Od 1995 członek Związku Polskich
Artystów Plastyków (ZPAP).
Środek „świata” / 351x70 cm / rzeźba - praca wspólna

„Strach na wróble” /350 x 150 cm / rzeźba

| Bartosz Rejmak
bartosz.rejmak@action.pl

Ur. w 1979 r. w Lublinie.
1995- 2000 Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych w Lublinie,
2000-2006 Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie specjalizacja:
grafika warsztatowa, dyplom pracownia
prof. Rafała Strenta.
Od ponad 10 lat pracuje jako projektant,
grafik w warszawskiej firmie „Action”.
Od 2012 r. prowadzi pracownię graficzną
„Manufaktura Sanok”

| Marlena Mosior
marlena.mosior@gmail.com

Ur. w 1990 r. w Mielecu.
Ukończyła Niepubliczne Liceum Plastyczne Talens
w Lesku - 2010r., oraz Wydział Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego - 2015r.
Zajmuje się malarstwem, ilustracją, grafiką projektową.
Mieszka i pracuje w Mielcu.

(www. manufakturasanok.pl)

Pracuje w technikach tradycyjnych oraz
komputerowych.
Rysownik, projektant, grafik, plakacista.

„Makiem zasiał” /130 x 90 cm /olej na płótnie

„Wierzbin” plakat /100 x 70 cm / linoryt

| Robert Onacko
luidu@op.pl

Ur. w 1977 r. w Sanoku.
Absolwent Uniwersytetu Ludowego
we Wzdowie (2001 r.)
Zajmuje się malarstwem, rzeźbą,
muzyką.
Laureat konkursów sztuki nieprofesjonalnej; Karpackiego Biennale Sztuki
w Krośnie.
Prowadzi pracownię „LUIDU”
przy ruinach klasztoru w Zagórzu.

| Andriy Petrovskiy

„Bez tytułu” /szkło/

petrowski7@i.ua

„Stojak na rowery” /120 x 70 cm / rzeźba

Ur. w 1968 r. we Lwowie. Studia we Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki /1993-98/ na Wydziale Sztuk Wizualnych
oraz Sztuki Dekoracyjno-Użytkowej. Od 1996 r. należy do Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Starszy wykładowca
Wydziału Szkła Artystycznego Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki.

| Marcin Myśliwiec

| Anna Sołtysik

mysliwiec.mm@gmail.com

anna_z_krakowa@yahoo.com

Ur. w 1983 r. w Krakowie.
Ukończyła Politechnika
Krakowska, kierunek Architektura i Urbanistyka.(2007);
uzyskanie stopnia doktora
nauk technicznych z dziedziny
Architektura i Urbanistyka Politechnika Wrocławska
(2012); ULRA, dyplom z form
użytkowych, plecionkarstwa
i witrażu (2014); uzyskanie
tytułu czeladnika z rzeźby
w drewnie i plecionkarstwa
(2014). Pracuje na Uniwersytecie Rzeszowskim
Zajmuje się rzeźbą (brąz,
drewno), plecionkarstwem.

Ur. w 1983 r. w Jaśle.
Absolwent Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła
Artystycznego w Woli Sękowej. W 2010 r.
ukończył studia licencjackie na Wydziale
Artystycznym UMCS w Lublinie, w zakresie
Edukacji Artystycznej. W 2012 r. ukończył
Wydział Sztuki na kierunku grafika, Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie. Mieszka i pracuje w Mielcu,
w wolnych chwilach rzeźbi w drewnie. Autor
wystaw indywidualnych i zbiorowych.

| Peter Lorinc

Praca ta powstała w nawiązaniu do miejsca. Inspiracją były
elementy "żywego" krajobrazu
w postaci pasących się krów.
Zabieg "rozcięcia" formy krowy
miał na celu jej wizualną
integrację z otoczeniem, także
poprzez użyte kolory i materiał.
Dwie strony pokazują dualizm
krowy, tej obecnej w gospodarstwach (jasna, rudawa) i tej
należącej do natury (chropowata i ciemna). Jest rzeczywistych
gabarytów, a ruchomy ogon
(poruszany przez wiatr) sprawia
wrażenie iż jest to żywy
organizm.

"Skrzat" /100 x 50 cm/ rzeźba

peter3lorinc@gmail.com

Ur. w 1983 r. w Koszycach. Ukończył Techniczny Uniwersytet w Koszycach - Wydział Sztuki . Od roku 2007 roku
nauczyciel Szkoły Sztuki Użytkowej w Koszycach. Zajmuje się sztuką konceptualną i formami użytkowymi w sztuce.

"Krowa" /210 x 120 cm / technika mieszana-drewno (deski, gałęzie), sznurek

"Błędne koło" /170 x 160 cm / kinetyczny obiekt, konstrukcja drewniana

| Krzysztof Marciniewicz
shu-war@o2.pl

Ur. w 1976 r.
Ukończył Małopolski Uniwersytet Ludowy we
Wzdowie oraz ISP w Lublinie. Mieszka i tworzy
w Ostródzie. Zajmuje się rzeźbą, kowalstwem
artystycznym.

"Ławka" /220 x 150 cm/ rzeźba

"Postać z Exodusu" /150 x 50 cm/ rzeźba

|

Wojciech Pielech
gumczysko@wp.pl

Ur. w 1977 r. w Sanoku.
Ukończył Technikum Mechaniczne.
Zajmuje się rzeźbą i architekturą krajobrazu.

|

Damian Wojtowicz
jimi_d@me.com

Ur. w 1979 r. w Brzozowie.
Absolwent Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia
Animatorów i Bibliotekarzy w Krośnie (kierunek fotografia).

