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Pejzaże Mariusza Woszczyńskiego 
Inspiracją dla prac malarskich Mariusza Woszczyńskiego jest natura. Artysta poddaje ją wnikliwej obserwacji. 

Zachwyca się przestrzenią, układem form, zdarzeniami. Wędruje przez rozległe równiny, nadmorskie plaże, małe, 
nastrojowe miejscowości. Gromadzi wszystkie doznania w swojej pamięci i ocala od zapomnienia zmienność rzeczy 
w otaczającej Go przestrzeni. Cały zbiór odczuć, wspomnień, doznań stanowi kanwę dla obrazów, które powstają 
w artystycznym atelier. Ich bezpośrednim źródłem jest wyobraźnia artysty, gdzie pierwotne, zaobserwowane widoki 
przeradzają się w indywidualny język wypowiedzi twórczej. Podobnie jak Józef Czapski wydaje się pracować zgodnie 
z zasadą, że należy filtrować rzeczywistość przez pryzmat własnych doświadczeń i z tego artystycznego tworzywa 
wyłaniać nowe opowieści. Obrazy stają się zapisem metajęzyka. 

Artysta tworzy ze swoich malarskich notatek i szkiców. Przelewa na płótno zapisane w pamięci widoki tworząc  
z nich rytmiczne, barwne układy kompozycyjne. Prace Woszczyńskiego stają się poddaną swoistemu ładowi strukturą 
linii i plam. Maluje obrazy pełne temperamentu, kolorystycznej energii, żywych kontrastów i barwnych przejść pomiędzy 
formami. Buduje swoje krajobrazy z intensywnych żółcieni, czerwieni, fioletów, nasyconych błękitów. Żywa tkanka Jego 
prac porządkowana jest przez powtarzające się motywy i formy. To ustawianie hierarchii jest zgodne z malarskim 
wyczuciem kierowanym zarówno refleksją nad sztuką, jak i intuicją artystyczną twórcy. 

Malarz powraca do niektórych motywów multiplikując ich kolejne wersje, zagęszcza siatkę linii i wątki opowieści. 
Nadaje im znaczenie znaków przestrzeni, swoistych znaków pamięci. Bawi się motywem. Nawarstwia znaczenia  
i formy. Przywołuje tak charakterystyczną dla Jego twórczości postać rowerzysty, który kolejny raz przemierza połacie 
płótna. Włącza efekty impastowe dając swoim obrazom powinowactwo z reliefami pradawnych kultur. Czasem ujęte 
bordiurą wydają się układankami drobnych opowieści o intensywności przeżywania świata. Zamyka kompozycje ramą 
przywołując na myśl średniowieczne kodeksy iluminowane z ich bogactwem symboli i znaków. 

Początkowo oko widza śledzi zestawione ze sobą, wyodrębnione kolorem lub linią konturową płaszczyzny. 
Potem w gąszczu linii i plam zaczyna rozpoznawać formy, które są znakami otaczającego nas uniwersum. Bogactwo 
rysunku i silne oddziaływanie kolorem są wyrazem afirmacji życia w jego codziennych przejawach. Siła użytych przez 
artystę środków oddziaływania plastycznego zmusza widza do podjęcia dialogu o niepowtarzalności i pięknie świata, 
o potrzebie zapisywania ważnych prawd o nas samych. Twórczość Mariusza Woszczyńskiego stanowi dla odbiorców 
Jego malarstwa intelektualną zagadkę, ale też przyjemność obcowania z intensywną, prawdziwie szczerą wypowiedzią 
malarską. 

Magdalena Janota-Bzowska 

Proste czynności codzienności
Obrazy Mariusza Woszczyńskiego otwierają przed widzem świat niczym nieskrępowanej malarskiej wyobraźni, 

ekspresji i radości malowania. Jest to malarz natury i kultury, obserwacji przejawów życia, prostych czynności codzienności, 
otaczającej nas rzeczywistości, pejzażu i architektury podanych językiem malarstwa ujętych w autorskie znaki, bogactwo 
form, zarysów figur i sylwet, którym towarzyszy harmonia koloru i pełna humoru narracja. Jest to bowiem malarstwo 
z anegdotą, opisujące różne aspekty życia człowieka: wędrówkę, turystykę, wykonywanie usług (fryzjerstwo), sport  
i rekreację (cieżarowcy i kolaże, lekkoatletyka i łyżwy) czy stróżowanie, patrolowanie. Figury często ulegają zaburzeniom 
grawitacyjnym. Woszczyński relacjonuje swoje podróże, maluje sceny z pocztówek, kalendarzy. Niekiedy autor opatruje 
swoje prace napisami. Szczególne miejsce w tej twórczości zajmuje nostalgia za utraconymi Kresami Wschodnimi,  
z których pochodzi rodzina Woszczyńskiego. Często też malarz sięga po szkicownik i zapamiętale notuje swoje obserwacje 
z podróży. Urodzony w 1965 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie u Rajmunda 
Ziemskiego i na Grafice u Haliny Chrostowskiej, Janusza Przybylskiego, Romana Artymowskiego i Rafała Strenta. Dyplom 
z wyróżnieniem zrealizował w 1990 roku. Zrazu pracował jako asystent na Grafice w pracowni malarstwa Teresy 
Pągowskiej, później u Grzegorza Pabla, dalej u Huberta Borysa, Juliana Raczko a jeszcze później na Rzeźbie u Zofii Glazer 
i u Jacka Sienickiego. Obecnie prowadzi pracownię rysunku i malarstwa na Rzeźbie. Profesor zwyczajny.

Artur Winiarski
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Odkrywanie zobaczonego

Mariusz Woszczyński wypracował własny rys w swoim malarskim działaniu, który jest łatwo rozpoznawalny. Scala 
się w nim pewna malarska gramatyka, wynikająca z tradycji, do której artysta odnosi się z atencją. Pisze o tym w swoim 
referacie: Siła ukryta w obrazie to siła malarza, ale i siła malarskiej tradycji lub też jej zaprzeczenia. Jednak to jest budowanie  
i odnawianie, a nie niszczenie i burzenie. To nie krótki komunikat, a mocniejszy znak i nie potwierdzenie własnego ,,ja”,  
a zmierzanie do przekroczenia go w obrazie. To mowa konkretna, próba przekazania myśli od człowieka do drugiego człowieka - 
widza. Mowa czasem sekretna, to znów bardziej zdecydowana, przekaz raz hermetyczny, złożony, innym razem - otwarty i jasny.

Malarstwo Woszczyńskiego to budowanie historii, która wynika przede wszystkim z obserwacji. Praca „oka”, 
podstawowe narzędzie malarza potrafiące rozpoznać w obserwowanej przestrzeni zjawisko, uchwycić je i zamknąć 
w obrazie - jest dla niego pierwszym zaczynem do malarskiej opowieści. Tradycja, w której wyrósł, wśród wybitnych 
malarzy warszawskiej akademii, dała mu siłę do własnego rozwoju, do tego, aby być sobą, co zauważa w tekście  
o jego twórczości prof. Teresa Pągowska. Wspomniana siła, daje mu też moc widzenia, niezaprzeczalnej wartości, 
która w malarstwie przeobraża się w moc sprawczą - obrazowania. Mariusz widzi i potrafi, to co zaobserwuje 
przemienić w obraz. Czasem lakoniczna plama staje się głównym motywem gry na obrazie, przeobrażającym się  
w historię zaobserwowaną z najbliższego otoczenia. Mamy wrażenie, że każdy pretekst jest dobry, by móc malować, by 
malarstwo mogło przetrwać dokonując aktu przemiany realnego za pomocą swoistego języka sztuki.

Wczesne prace autora noszą w sobie charakterystyczny styl malarskiej swobody, ekspresji, którym nawiązywał do 
ówczesnej postekspresji lat 80. Także głównym motywem prac z tego czasu są postacie zatrzymane w groteskowym 
kadrze, z tytułami podkreślającymi dowcip i ironię, jak np. w pracach z lat 90-tych pt. „Urzędnicy na wczasach”, „Urzędnik 
przebrany za nurka”. W 1994 roku na wystawie w Galerii Pokaz w Warszawie prezentuje „Rysunki krajowe i wyjazdowe”, 
już sam tytuł oddaje klimat pełnych ironii prac. Motyw podróży staje się ważnym elementem wzbogacającym motywy, które 
czerpie z napotkanej rzeczywistości np. z podróży do Prowansji. Tam pejzaż kusi swoją innością, wręcz atrakcyjnością, 
co łatwe jest do zbanalizowania. Jemu udaje się zachować w tych pracach siebie i własną obserwację, dostrzega to, co dla 
niego jest istotne. Oczywiście zauważalna jest dalsza ewolucja twórczości w latach 90-tych, gdzie plama barwna staje się 
bardziej zdecydowana, budowana światłem, kolorem, znakiem, rytmem, który wyznacza język jego ciała. 

Obrazy i rysunki Woszczyńskiego od czasów studenckich, to poszukiwanie własnego brzmienia w ekspresji.  
W pracach portretujących miejsca swoich podróży pod koniec lat 90-tych i na początku 2000 roku zauważa się 
równowagę jego procesu malarskiego, który wypiera rysunek na rzecz plamy. Dotknięcie pędzla wydaje się tutaj 

ważnym gestem, noszącym w sobie dużą świadomość nie tylko ciała malarza, bo jednak gest jest do niego przypisany, 
ale też świadomość „poszerzonego” oka, ono widzi więcej, by w pełni obserwować i kreować. Dobrym przykładem 
z tego czasu są pejzaże z Kresów, tworzone jako szybkie notatki malarskie, często w technice akwareli, która daje 
możliwość zapisu emocji, jakie pewnie temu zdarzeniu towarzyszyły. Malarz chciał uchwycić jakąś cześć historii  
i zachować ją.

Jego twórczość to wielki traktat życia codziennego, którym jest zafascynowany i gloryfikuje każdą jego niby 
zwyczajną chwilę, przemienia w coś trwałego, by nie tylko uwiecznić czas, ale co jest być może najważniejsze, przedłużyć 
stan fascynacji, by dzieło sztuki stało się jego częścią. Ważny jest w tym całym procederze akt malarski, który staje 
się wyznaniem prawd artysty, w nie wierzy, nimi się fascynuje i są one odbiciem idei w jakich wzrastał. W „Notatkach 
malarskich” wybitny malarz Jan Cybis zanotował: Co to jest prawda? Artysta tego nie wie. Ale niewątpliwie jest to coś, czemu 
nie chce się sprzeniewierzyć! Nie wiedząc jaka jest prawda, wie, kiedy jest nieprawdziwy!1 Uwaga artysty skupiona jest na 
dążeniu do zachowania przede wszystkim własnego widzenia. To jest jego własna prawda.

W swej bogatej twórczości zajmował się nie tylko malarstwem, ale także rysunkiem i grafiką. Wśród jego dorobku, 
na uwagę zasługuje teka litograficzna. To mierzenie się z innymi technikami, ma swój wpływ na malarstwo. Grafika 
wymaga dużej dyscypliny, powoduje że artysta skupia się na uchwyceniu sedna zdarzenia, za pomocą prostego narzędzia 
oraz linii i plam. Jego charakterystyczna kreska jak impuls zapisuje dowcipne opowieści, a w zasadzie puenty zasłyszanych 
czy zaobserwowanych historii. Teczka z litografiami to krótkie opowiastki, utrwalone szkice, poddane pewnej obróbce, 
dzięki której zostały pozbawione tego wszystkiego co zbędne. To sedno historyjek jakie toczą się obok nas, na lotnisku, 
u fryzjera, blisko morza, na balkonie, w kuchni, wśród błahych czynności, nic nie znaczących, zdaje się niegodnych 
artystycznego utrwalenia. Jednak właśnie ta marginalność czyni prace artysty wyjątkowymi. Z jednej strony jest codzienna 
historia ocierająca się o ironie losu, a z drugiej - artystyczna forma plam, linii, prosta, lakoniczna, trafiająca w sedno.  
W litografiach widać jego plastyczne myślenie i spójną artystyczną całość, równowagę pomiędzy działaniem malarskim  
a rysunkowym. Artysta w swoich litografiach umiejętnie wykorzystuje różnice tonalne i buduje napięcie pomiędzy formami, 
tworząc kompozycje żywe, jakby wydrapane na siłę z rzeczywistości. Sens działania artystycznego konkludować może 
myśl filozofa malarzy Maurica Merleau-Pontego: W malarstwie sens każdego dzieła sztuki jest przede wszystkim uchwytny 
jako spójna deformacja narzucona rzeczom widzialnym. I staje się sensem tylko w ten sposób. Istotą prawdy jest przede 
wszystkim jej stała obecność wewnątrz ruchu, który przemieszcza, przekształca i unosi nasz obraz świata ku przestrzeniom 
sensu rozszerzonego.2

Profesor Krzysztof Gliszczyński  
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (2014 r.)

1 Jan Cybis, Notatki malarskie. Dziennik 1954-56. Warszawa 1980, s.79 
2 Maurice Merleau Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie. Słowo/Obraz terytoria. Gdańsk 1996, s.174, 175



Pejzaż wczasowy, 2017, akryl, olej, płótno, 40x45 cm
Turnus  
2017, akryl, płótno, 46x33 cm



Wyjazd na południe
2017, akryl, deska, 70x100 cm

Plaza w Nicei
2017, akryl, deska, 70x100 cm



Rowerzyści w krajobrazie
2018, akryl, płótno, 60x81 cm

Rowerzyści na plaży
2018, akryl, płótno, 60x81 cm



Bulwar III
2017, farby wodne, płótno, 50x100 cm

Rowerzyści przy księżycu
2018, akryl, płótno, 65x81 cm



Bulwar VII
2017, farby wodne, płótno, 50x100 cm

Pejzaż południowy
2018, olej, płótno, 40x65 cm



Nadbrzeże
2017, akryl, płótno, 50x100 cm

Plaza w Cannes
2018, akryl, płótno, 46x55 cm



Zatoka Aniołów
2017, akryl, papier, 56x76 cm

Plaża południowa w Cannes
2017, farby wodne, pastel, papier, 56x76 cm



Plaża
2018, akryl, papier, 55x46 cm

Pływaczki i gondolierzy
2017, farby wodne, pastel, papier, 56x76 cm



Szkic plażowy I
2017, farby wodne, pastel, papier, 56x76 cm

Plaża w Nicei
2017, farby wodne, pastel, papier, 56x76 cm



Szkic plażowy III
2017, farby wodne, pastel, papier, 56x76 cm

Szkic plażowy II
2017, farby wodne, pastel, papier, 56x76 cm



 Beau Rivage
2017, farby wodne, pastel, papier, 57x77 cm

Ponchettes
2017, farby wodne, pastel, papier, 57x77 cm



Beau Rivage – plaża zielona
2017, farby wodne, pastel, tektura, 49x70 cm

Beau Rivage – plaża biała
2017, gesso, pastel, tektura, 49x70 cm



Krajobraz z rowerzystami
2017, akryl, papier, 56x76 cm

Plaża w Nicei
2017, akryl, papier, 56x76 cm



Hotel Negresco (z rana po umyciu ulicy)
2018, akryl, deska, 30x40 cm

Promenada Anglików
2018, akryl, deska, 30x40 cm



Fantazja południowa II
2017, farby wodne, pastel, papier, 57x77 cm

Fantazja południowa I
2017, farby wodne, papier, 57x77 cm



Wspomnienie południa, 2018, farby wodne, płótno, 45x40 cmKrajobraz z rowerzystami i mostem, 2018, farby wodne, płótno, 40x45 cm



Rowerzystka na bulwarze, 2018, akryl, płótno, 55x46 cmRowerzysta na promenadzie, 2018, akryl, płótno, 55x46 cm



Bulwar XV
2018, farby wodne płótno, 50x100 cm

Bulwar XIII
2018, farby wodne, płótno, 50x100 cm



Cannes
2018, akwarela, jedwab, 41x82 cm

Plaża 
publiczna 
w Cannes 

2018, akryl, płótno, 40x30 cm



Plaża
2018, akryl, płótno, 33x27 cm

Nicea, plaża i wzgórze zamkowe
2018, akryl, płótno, 27x33 cm



Rowerzysta żółty, 2018, akryl, sklejka, 57x49 cm Droga i bulwar, 2017, gwasz, gesso, płótno, 200x200 cm



Rowerzysta i plaża
2017, farby wodne, płótno, 200x130 cmPejzaż południowy z łukiem rzymskim, 2017, farby wodne, płótno, 200x200 cm



Genewa, Jet d’Eau
2017, olej, płótno, 45x60 cm

Turnus
2017, farby wodne, płótno, 150x200 cm



Fryzjer czerwony
2015, olej, płótno, 52x65 cm

Sportowiec
2015, olej, płótno, 48x61cm



Salon fryzjerski
2015, olej, płótno, 52x65 cm

Twierdza w Kamieńcu Podolskim
2015, olej, deska, 70x100 cm



Rowerzysta
2017, akryl, płótno, 40x50 cm

Sobór Michajłowski w Kijowie
2015, olej, płótno, 48x62 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 z wyróżnieniem otrzymał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego, 
z aneksem z grafiki warsztatowej w pracowni doc. Rafała Strenta. W latach 1990-1994 był 
asystentem w pracowni malarstwa prof. Teresy Pągowskiej oraz trzech 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  Nowickiego, Galeria Krytyków Pokaz, Galeria Kordegarda w Warszawie, Muzeum 
Kresów w Lubaczowie, Kasztel w Szymbarku, Mała Galeria w Nowym Sączu) oraz w 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) i w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych la Cambre i Wolnej Szkole RHoK w Brukseli (1998, staż rządu belgijskiego). Nagrody: 
Grand Concours Internationale de Peinture, Musee 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). W 2004 r. otrzymal medal 100-lecia ASP w Warszawie, a w 2006 r.  nagrodę Rektora.

Notatki o malarstwie
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 pożywka do działań 
formalnych w obrazie malarskim czy rysunkowym, materiał do gry plastycznej. Stąd następuje połączenie myślenia zmysłowego, 
emocjonalnego, obserwacyjnego z abstrakcyjnym porządkiem obrazu.

Najistotniejsza jest praktyka. To ona powoduje, że wszelkie zauważenia, przemyślenia wsparte intuicją, zastosowane w pracy 
malarskiej zaczynają grać ,,pierwsze skrzypce’’ i stają się również częściowo czytelne w obrazie dla potencjalnego widza. Malarz powtarza 
wciąż pewne ,,błędy”, ich pokonywanie daje możliwość rozwinięcia plastycznych wartości w obrazie. Z kolei obraz ,,ożywiony’’ rozwija 
się wpierw dla malarza, w pracy, w procesie, po wielu żmudnych zabiegach, autorskich korektach, warsztatowych działaniach nabiera 
wagi i wtedy ,,zobiekywizowany” staje się kompozycją dla potencjalnego widza. 

Rytm malarstwa podlega rytmowi życia, a jednocześnie identyfikuje się z historią i posiada pierwiastki stałe. To one stanowią ową 
łączność z przeszłością, niezależnie od elementów, które wnoszą nowy oddech do malarstwa, ale to dotyczy jedynie pojedynczych przykładów. 
Przykładów jedynych, tych „nie do podrobienia”, takich w naszym obrazie malarstwa mamy wiele, oby starczyło czasu i energii, by je należycie 
docenić i ukazać, szczególnie poprzez XIX i XX wiek.

Uważam, że obraz malarski żyje wtedy, kiedy posiada wewnętrzne światło. Pamiętam jak podczas korekty prof. Rajmund Ziemski 
mówił, że Cezanne, Gaugin, Renoir, van Gogh wyrazili w swoich obrazach charakter i brzmienie krajobrazu Prowansji oraz Bretanii. 
Celny opis rzeczywistości, trafiona analogia są prawdą obrazu. Tak jest w płótnie Maksymiliana Gierymskiego, ktore przedstawia 
mazowiecki pejzaż z dwoma żołnierzami na koniach i chłopem stojącym na piaszczystej drodze, wokol niej rosna małe brzozy. Opis 
sceny dziejącej się wśród natury, odzwierciedla nastrój walk Powstania 1863 roku. W podobnym rytmie pejzażu otwartego budowali 
swoje obrazy Orłowski, Michałowski, Chełmoński, Wyczółkowski, Stanisławski, realistycznie, z fantazją. 

Przekaz ukryty w obrazie, w jego kompozycji, w formie, zapisany, wyrażony, opisany określa się poprzez temat. Rozwinięcie tego 
samego motywu, jego zapis w kompozycji obrazu malarskiego oraz jego stałość, ciągłość, zróżnicowanie, w ten sposob sztuka posiłkowała 
się przez wieki. Temat: martwa natura, krajobraz, portret, akt, scena mitologiczna, czy scena w karczmie. Zasada niezbywalnego 
kośćca kompozycyjnego, przedmiotowego, wyobrażonego. Profesor Jacek Sienicki lubił cytować myśl Flauberta, że „forma rodzi treść” 
i przypominał zdanie Mallarme’go w rozmowie z Edgarem Degas: „Nie z pomysłów, a ze słów odpowiednio komponowanych rodzi się 
sonet”. Co jest także prawdą malarstwa dla wartości plastycznych. 

Z potrzeby wyrażenia pojawia się zapis malarski. Obraz zaczyna kiełkować energią, która musi mieć w sobie prawdę przeżytą 
przez autora, bo inaczej nie będzie miała ani światła, ani odpowiedniej siły, by zaistnieć w obrazie. Zwykle tę prawdę, czeka długa droga 
i nieprzewidziane okoliczności, by mogła ona wreszcie poprzez określenie znaku malarskiego i rysunkowego, odpowiednio zaistnieć  
w obrazie. Nie zawsze to się udaje, nie często, to trudne zadanie. 

Po rocznym wyjeździe na południe do Marsylii nastąpiła fascynacja tamtym światłem, trochę a rebours, bo jego nasycenie było tak 
wielkie i tak narzucające się oku malarza, że początkowo rysowałem same linie, kolor pojawił się potem, bardziej we wspomnieniu tego 
nasycenia. Zawsze staram się rysować, gdyż rysunek w swojej bezpośredniości zapisu, daje „oddech” obrazowi, a więc pomaga zaistnieć 
w strukturze kośćca kompozycji takze i barwie w obrazie, kolor mający często wartość znaczeniową nasyca się w ten sposób również 
poprzez zapis rysunkowy.

Mariusz Woszczyński 

www.mariuszwoszczynski.pl   mariusz.woszczynski@cybis.asp.waw.pl
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Pejzaż z rowerzystą, 2015, olej, płótno, 48.2x60 cm




