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Rozmowa z Jackiem Nowakiem, prezesem Podkarpackiej Zachęty i Adamem 

Głaczyńskim, dziennikarzem Polskiego Radia Rzeszów na temat albumu „Sztuka 

Podkarpacia” (2011-02-24). 

 Album to prezentacja 51 sylwetek artystów z naszego regionu 

zdobiona reprodukcjami i esejami na temat ich twórczości. 

Wydawcą publikacji jest Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk 

Pięknych. Do książki dołączona jest płyta z reportażami 

dziennikarzy Polskiego Radia Rzeszów nagranymi w pracowniach 

artystów 

- Dlaczego "Sztuka Podkarpacia" jest wyjątkowym albumem? 

Jacek Nowak: - To novum na podkarpackim rynku, bo tak 

merytorycznych opracowań to środowisko jeszcze nie miało. 

Zazwyczaj ukazują się katalogi z wystaw, w których każdy autor jest 

prezentowany jedną pracą z krótką notką biograficzną. W przypadku 

tego albumu prezentujemy autora trzema lub czterema pracami. 

Reprodukcje są duże i starannie wykonane. Co ważne prócz noty 

biograficznej poświęconej artystom zamieściliśmy także krótkie 

eseje omawiające dokonania każdego z nich. Magdalena Rabizo-

Birek, autorka części esejów mówi, że są to klucze do twórczości. 

Te teksty zawierają pewne minimum wiedzy, które odbiorca 

powinien posiadać zaglądając na kartach tego albumu w duszę 

artysty. 

Adam Głaczyński: - Domyślaliśmy się, że album trafi nie tylko do 

ludzi profesjonalnie zajmujących się sztuką, ale także powinien mieć 

pewien walor edukacyjny. Dla kogoś, kto pierwszy raz styka się ze 

sztuką Podkarpacia dobrze, by miał taką mapę, dzięki której będzie mógł się poruszać po tej 

artystycznej przestrzeni naszego regionu.  

J.N.: - Poza tym niepokoi nas fakt, że prasa poświęca sztuce coraz mniej miejsca. Kiedyś 

w gazecie można było przeczytać recenzje z wystaw czy opisy pracy artystów. Informacje 

o wydarzeniach artystycznych są teraz często podawane na tej samej zasadzie, co np. 

informacja o tym, że lodowisko jest czynne w określonych godzinach. W tym kontekście 

"Sztuka Podkarpacia" jest formą zapisu czasu i dokonań twórców, tak jak dane zapisane na 

dysku komputera, do których w każdej chwili możemy dotrzeć. Do tej pory nie było u nas 

czegoś takiego. 

- Wydawnictwo, o którym rozmawiamy, jest pierwszym tomem serii. Co się w nim 

znajduje i co będzie w następnych tomach? 

A.G.: - Przedstawiamy artystów współcześnie tworzących, żyjących, wybitnych, aktywnych 

i z osiągnięciami. Zdiagnozowaliśmy, że jest ok. 200 takich postaci w regionie. Przedstawimy 

tych twórców w sumie w czterech tomach. Tom piąty będzie prezentował artystów, którzy 

wywodzą się z tego terenu, ale tworzą gdzie indziej a także dokonania tych, którzy już 
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odeszli. Przykładowo postać Zdzisława Beksińskiego, który jest związany z Podkarpaciem 

i przecież cały swój dorobek artystyczny pozostawił w Sanoku. 

J.N.: - Ten cykl ma być realnym obrazem tego, co się w tej chwili dzieje na terenie naszego 

województwa w dziedzinie sztuk plastycznych. Bo prezentujemy artystów-malarzy, 

rysowników, grafików, rzeźbiarzy, twórców ceramiki, szkła, tkanin artystycznych. Jesteśmy 

także zainteresowani twórczością z wykorzystaniem multimediów. Ten pierwszy tom kończy 

się listą kolejnych 50 twórców, których dokonania chcemy zaprezentować. Trzeba zaznaczyć, 

że działania naszych artystów nie tylko odzwierciedlają to, co się dzieje w Polsce i na świecie, 

ale czasem są wręcz nowatorskie i dlatego warto te działania silnie promować. 

 

- Album ma staranną szatę graficzną i bogatą treść merytoryczną. Jak udało się 

zrealizować tak duże przedsięwzięcie? 

A.G.: - Całe wydawnictwo powstało nakładem pracy spontanicznej grupy ludzi, która 

skupiona jest wokół Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Konieczne pieniądze w głównej 

części pochodzą ze składek gorliwych miłośników sztuki i przyjaciół. Oczywiście bardzo 

byśmy chcieli, by władze województwa podkarpackiego i władze miasta Rzeszowa włączyły 

się w wydawanie kolejnych tomów. To jest przecież ważny element promocji Podkarpacia, 

które można promować także przez wspaniałe dokonania artystyczne. Trzeba powiedzieć, że 

jest spore zainteresowanie projektem ze strony Urzędu Marszałkowskiego. 

- Atrakcyjność tomu zwiększa dołączona płyta-CD z reportażami przeprowadzonymi 

w pracowniach artystów. Skąd ten pomysł? 

A.G.: - Już cztery lata myśleliśmy w radiu o tym, by zrealizować coś w rodzaju antologii 

artystów plastyków Podkarpacia. Związany z tym cykl  na naszej antenie nosił tytuł "Artyści 

Podkarpackiego". Reporterzy Radia Rzeszów odwiedzali twórców w miejscach, gdzie 

powstają ich dzieła. Artysta w otoczeniu swoich prac i narzędzi zupełnie inaczej funkcjonuje i 

dzięki temu rozmowa jest bardzo naturalna i w ciekawy sposób przedstawia daną osobę i jej 

twórczość. My się tylko możemy domyślać, co artysta chce przedstawić w swych pracach, a 

tymczasem, dzięki nagraniom dowiadujemy się, co sam artysta mówi o sobie i swej 

artystycznej ekspresji. Gdy pojawiła się koncepcja wydania tomu "Sztuka Podkarpacia" 

pomyślałem, że warto pokusić się o takie wydawnictwo multimedialne i stąd płyta dołączona 

do albumu. 

- Tom został poświęcony pamięci Jerzego Gancarza, I prezesa Podkarpackiej Zachęty.  

 

J.N.: - Tak.  Ten dziennikarz i wydawca, który zmarł dwa lata temu, był znany i szanowany 

w naszym środowisku. To on zainicjował powstanie Towarzystwa i jego marzeniem było, by 

ukazała się publikacja prezentująca dokonania podkarpackich twórców. Na pewno bardzo by 

się cieszył widząc, że udało się to zrealizować. Dodam, że pewnie tak to już jest, że w 

każdym środowisku twórczym trudno znaleźć wspólny dla wszystkich mianownik. Wierzę, że 

właśnie takie publikacje jak "Sztuka Podkarpacia" przyczynią się do scalenia tego środowiska 

i pomogą promować w świecie nasze województwo z jego bogatym życiem kulturalnym. 

Dziękuję Panom za rozmowę. 

Dziękujemy. 

 



 

Wieczór promocyjny 

W piątek 25 lutego o godz. 18:00 w Klubie Zodiak w Rzeszowie przy ul. Mieszka I 48/50 

odbędzie się spotkanie z okazji 3. rocznicy powstania Podkarpackiej Zachęty oraz promocji 

albumu "Sztuka Podkarpacia".  

Będzie to spotkanie autorów publikacji i artystów w niej przedstawionych z miłośnikami 

sztuki. - Przyjdą artyści, którzy w tym pierwszym tomie zostali zaprezentowani i osoby, które 

o nich pisały i tworzyły ten album - mówi Adam Głaczyński z Polskiego Radia Rzeszów. - 

Będzie to rodzaj konfrontacji, która może zaowocować ciekawą dyskusją - dodaje 

dziennikarz. 

 

Przez cały czas spotkania na dużym ekranie prezentowane będą reprodukcje dzieł zawartych 

w albumie. Wystąpi zespół kabaretowo-muzyczny "Dwa Balony i Ten Trzeci", który 

przedstawi utwory ściśle związane w twórczością artystyczną podkarpackiego środowiska 

artystycznego. 

 

Nastąpi także otwarcie wystawy plakatów, które towarzyszyły wystawom Zachęty w ciągu jej 

trzech lat działalności. 

Album "Sztuka Podkarpacia" nie będzie dostępny w księgarniach. Można go nabyć na 

spotkaniu 25 lutego, lub na kolejnych wernisażach organizowanych przez Podkarpacką 

Zachętę. Możliwe jest także złożenie zamówienia drogą elektroniczną. Szczegóły na stronie 

internetowej Towarzystwa. 

.  

 


