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Andrzej Zdanowicz
Urodzony w 1960 roku w Poznaniu. W latach 1979 – 1980 studiował historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W roku 1980 przeniósł się na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu, którą ukończył pięć lat później. Dyplom z wyróżnieniem
otrzymał w V Pracowni Malarstwa prof. Jana Świtki. Od stycznia 1986 roku pracował w IV Pracowni Malarstwa prof. Norberta Skupniewicza
– początkowo jako asystent, a potem jako adiunkt pierwszego i drugiego stopnia.
Od 2007 roku jest kierownikiem IV Pracowni Malarstwa UAP i profesorem nadzwyczajnym UAP. Od 2008 roku pełni funkcję Dziekana
Wydziału Malarstwa UAP.
Od 1993 do 2014 roku prowadził Pracownię Malarstwa w Kolegium Nauczycielskim w Wałczu.
Od 1996 do 1999 roku pracował jako asystent w Pracowni Malarstwa prof. Jana Świtki w nieistniejącej już Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej
Schola Posnaniensis na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Od 1999 do 2001 roku był kierownikiem Pracowni Interpretacji Projektu
i kierownikiem Pracowni Rysunku na studiach niestacjonarnych w w/w szkole.
Artysta mieszka i pracuje w Poznaniu.
adres:
ul. Grottgera 6/5
60-757 Poznań
tel.: +48 697 501 705
andrzej.zda@wp.pl

Prace Andrzeja Zdanowicza znajdują się w zbiorach zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W LABIRYNCIE OBRAZU ANDRZEJA ZDANOWICZA
Wydawałoby się, że obraz to tylko kolorowa powierzchnia, deseń lub fragment egzotycznej tkaniny. Wszystko ze sobą współgra, kolory tańczą w rytm geometrycznych form. Oczy nasycają się
harmonią pulsującej taﬂi. Ale to tylko ułuda wywołana malarską wirtuozerią. Kształty coś jednak przypominają, nawiązują do rzeczy i zjawisk już gdzieś w naturze, w naszym otoczeniu zobaczonych.
Po chwili czujemy, że w grze form, w ich specyﬁcznym tańcu par: koloru i kształtu, artysta zakamuﬂował pewien szept, melodię, która domaga się wysłuchania.
I tak patrząc ciągle przez pryzmat powierzchniowych reﬂeksów, odnajdujemy się w teatrze. Każdy obraz wydaje się osobnym aktem spektaklu. Znów ulegamy złudzeniu, że to pewnie commedia
dell’arte, zapis tańca kolorowej postaci żonglującej rekwizytami. Ot taka lekka, ironiczna okazja ku ucieszeniu widza. Opanowani, z dystansem, przeglądamy się poszczególnym scenom. Uczestniczymy
w tej grze pozorów. Już się nam nawet wydaje, że wszystko wiemy, że rozumiemy i pozostaje nam tylko dopić wino przed powrotem do domu.
Tymczasem niepostrzeżenie rozwija się na kanwie obrazów pewien dramat. To co wydawało się zwiewnym tańcem kształtów z kolorami, konkretyzuje się i zastyga na płótnach niczym warstwa
makijażu na smutnej twarzy mima. To inna, jakże odmienna od tej pierwszej, perspektywa spojrzenia na obrazy Andrzeja Zdanowicza. W niej spełnia się inny, bardzo intymny świat. Jest to świat
odwrócony. W nim drobiazgi urastają do rangi symboli, podczas gdy symbole wydają się jedynie tłem uwydatniającym autonomiczne życie bibelotu. To świat malowany z pamięci i poprzez pamięć.
Sprowadzona do rangi płaskiej powierzchni rzeczywistość równie konkretna jak ta, w której z dnia na dzień pomieszkujemy w drodze ku Tajemnicy. Świat, w którym dominują właśnie rzeczy małe,
drugorzędne. Z nich artysta tka to, co na nowo przywołuje sens jego życiu. I niektórym z nas pewnie też wyda się to czymś bardzo bliskim osobistemu doświadczeniu.
Artysta daje nam odczuć wyraźną nieufność wobec obrazu rzeczywistości jakim karmi nas współczesny świat. Bliżej mu do dokonań mistrzów pierwszej awangardy niż do powszechnego obecnie
foto-wideo-malarstwa, w którym rękę i oko malarza zastępuje obiektyw aparatu bądź kamery. Rysunek, a nie cyfrowa rejestracja otoczenia jest podstawą tej szczególnej i bardzo malarskiej
kreatywności. Dyskretne, niemal bajkowe relacje z otaczającą nas rzeczywistością, Zdanowicz podporządkowuje intelektualnej dyscyplinie. Artysta cyzeluje formy doskonale zestrajając skalę
kolorystycznego brzmienia do formatu swoich płócien. Ich istotą jest delikatność. Mimo że jego malarskie kompozycje są konstrukcjami o niemal inżynierskiej precyzji, to nie dostrzeżemy w nich
malarskiego trudu. Finezja i lekkość emanują z tych wyraﬁnowanych płócien.
Andrzej Zdanowicz zaprasza nas do obcowania z rzeczywistością poprzez takie obrazy, których nic już zastąpić nie może. Nawet on sam. A dystans jaki dzieli obrazy tego malarza od rzeczywistości
jest przestrzenią intymności, ciepła i wielowymiarowej nostalgii. W niej artysta układa labirynty koloru, które prowadzą nas do środka, w głąb tego co zostało świadomie przez artystę opowiedziane
szeptem, jakby mimochodem.

Poznań, 11 września 2014 r.
Jarosław Łukasik

“48-LETNI MATEMATYK”, olej i tempera na płótnie, 130 x 160 cm

“BURZA”, olej na płótnie, 80 x 65 cm

“CEL – PAL ALBO MATEMATYKA WOJNY”, olej i tempera na płótnie, 160 x 130 cm

“CYRK”, olej na płótnie, 65 x 80 cm

“DOM GRY 1”, olej na płótnie, 65 x 80 cm

“DOM GRY 2”, olej na płótnie, 65 x 80 cm

“KARKONOSZE”, olej na płótnie, 55 x 40 cm

“TOSKANIA”, olej i tempera na płótnie, 165 x 120 cm

“KRZESŁO Z PODUSZKĄ”, olej na płótnie, 40 x 55 cm

“MROCZNA GWIAZDA”, olej na płótnie, 50 x 65 cm

“NIL”, olej na płótnie, 40 x 55 cm

“SPODNIE”, olej na płótnie, 40 x 55 cm

“KRÓL TREFL”, olej na płótnie, 165 x 120 cm

“KOBIETA”, olej na płótnie, 55 x 40 cm

“WYDARZENIE”, olej na płótnie, 40 x 55 cm

Wystawy indywidualne:

Wystawy zbiorowe:

1984

Galeria ON, Poznań

1986

Galeria Krzysztofory, Kraków

1986

Galeria ON, Poznań

1986

BWA Sopot Dyplom 85, Sopot

1986

BWA, Piła

1987

Międzynarodowe Targi Sztuki „Interart”, Poznań

1988

Galeria “Słońce”, Poznań

1988

Galeria Arsenał, Warszawa

1988

Galeria Wielka 19, Poznań

1989

Międzynarodowe Targi Sztuki „Interart”, Poznań

1988

Galeria Gold Str., Berlin, Niemcy

1990

Rudolf Steiner Schule, Hamburg, Niemcy

1992

Art and Business Club Gallery, Poznań

1990

Galeria „R”, Poznań

1994

Art and Business Club Gallery, Poznań

1991

„Bez Adwokatów” – ul. Mielżyńskiego 29/7, Poznań

1995

“Piec” – ul. Górczyńska 31b/16, Poznań

1992

„Zivot je lep” – BWA Poznań, Poznań

1996

„Po Baranie” – Galeria FS, Poznań

1999

„XXI artystów na XXI wiek” – Galeria NOWA, Poznań

1996

„Aotearoa” – Galeria Wodna, Poznań

2004

„Bez klucza” – Kupiec Poznański, Poznań

1996

Galeria „U Literatów”, Gdańsk

2006

ASP Gdańsk i ASP Poznań – wystawa katedry Malarstwa i Graﬁki, Gdańsk i Poznań

1997

„Aotearoa” – Towarzystwo Polsko-Szwedzkie Szczecin

2006

VI Międzynarodowa Wystawa Sztuki Europejskiej, Rawicz

1997

„Tu(s)ż Tu(s)ż – Galeria Gołębia 10, Poznań

2006

Okrąglak – XX PO 86 – wystawa pokoleniowa, Poznań

1999

„Okolica” – Galeria Wodna, Poznań

2007

„Wielkie Oczy Sztuki” – Klasztor, Szamotuły

2001

„Pola Manewrów” – Galeria Nowa, Poznań

2007

„Wobec płaszczyzny” – Zamek Górków, Szamotuły

2005

Galeria Miejska w Mosinie, Mosina

2007

„Pracownia 303” – Galeria Proﬁl, Poznań

2006

„Postęp geometryczny” – Galeria „TAK”, Poznań

2007

III Biennale Sztuki, Galeria Proﬁl, Poznań

2007

„W zasięgu wzroku” – MBWA, Leszno

2008

„Wielkie Oczy Sztuki II”, Klasztor, Szamotuły

2007

„Transfuzja koloru” – Galeria Sztuki Wozownia, Toruń

2008

VIII Międzynarodowa Wystawa Sztuki Europejskiej, Rawicz

2007

„Déjà vu” – Galeria EGO, Poznań

2008

„Przestrzeń Natury – Przestrzeń Sztuki”, Galeria U Jezuitów, Poznań

2007

„Transfuzja koloru II”, Galeria Sztuki, Legnica

2009

„X2” Wrocław – Poznań – MBWA, Leszno

2008

„Transfuzja koloru III”, Galeria CKiS – Wieża Ciśnień, Konin

2009

IV Biennale Sztuki, Galeria Proﬁl, Poznań

2009

„Stanowiska” – Dworek w Koszutach, Koszuty

2010/11 „Rozpoznanie miejsca” – Muzeum Architektury i ASP Wrocław, Wrocław

2010

„Za szybą” – „Pytania. Odpowiedzi.” – Galeria ASP, Wrocław

2011

„100 lat ZPAP” – Galeria Proﬁl, Poznań

2012

„W związku z kinem” – MBWA, Leszno

2012

„Ślad istnienia” VI Biennale Sztuki, Galeria Proﬁl, Poznań

2013

„Składniki naturalne” – Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie

2012

„Paintball” – Galeria Arsenał, Poznań

2013

„Złote drzewo życia wciąż zielone” – wystawa towarzysząca
Międzynarodowej Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Zielonogórskim

2014

Schloss Reinbek, Niemcy
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