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Orac 2009
est jednym z najbardziej cenionych
w Êwiecie wspó∏czesnych malarzy polskich, z uwagi na zakres podejmowanych tematów artystycznych, jak równie˝ dzi´ki stosowanym technikom twórczym. Józef Krzysztof Oraczewski uprawia malarstwo sztalugowe, wielkoformatowe, rysunek i grafik´.
Osobnà i zarazem bardzo wysoko ocenianà
dziedzinà jego twórczoÊci sà i n s t a l a c j e
przestrzenne, które przynios∏y mu ju˝ nale˝nà pozycj´ mi´dzynarodowego autorytetu
w tej dziedzinie sztuki.
Dotychczasowy dorobek Józefa Krzysztofa
Oraczewskiego stanowi zorganizowanie ponad 40-tu wystaw indywidualnych udzia∏
w licznych ekspozycjach zbiorowych na ca∏ym Êwiecie.
„Sprawujàc piecz´ i kierujàc przedsi´wzi´ciami Muzeum Narodowego w Warszawie
w latach 1995- 2007 mia∏em do czynienia
z wieloma artystami z których dzia∏alnoÊç
i twórczoÊç Pana Oraczewskiego zas∏uguje
na szczególne zauwa˝enie i uznanie – uwa˝a
historyk sztuki Ferdynand Ruszczyc, wielolet-
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ni Dyrektor Muzeum Narodowego. – To artysta, który znakomicie radzi sobie budujàc
swojà karier´ artystycznà na wzorcach z szerokiego Êwiata, gdzie rynek sztuki i zasady
profesjonalizmu w tej dziedzinie sà od dawna
ustalone”.
Patrzàc na ca∏oÊç dotychczasowych dokonaƒ J. K. Oraczewskiego, zakres i form´ jego
dzia∏alnoÊci po∏àczonà z wielkim zaanga˝owaniem w przekazywanie w∏asnych przemyÊleƒ i odczuç w kontekÊcie wydarzeƒ Êwiatowych i europejskich (instalacja „Koƒ Trojaƒski” w czasie upadku muru berliƒskiego
w Niemczech czy instalacja „Pompejaƒska”
w Moskwie zorganizowana w czasie wprowadzania zmian ustrojowych w Rosji) mo˝na
go uznaç za ambasadora polskiej sztuki
wsz´dzie tam, gdzie realizuje swoje wizje
i marzenia artystyczne. Za twórczoÊç oraz zas∏ugi w dziedzinie sztuki w 1999 roku otrzyma∏ odznaczenie paƒstwowe „Krzy˝ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski”.
„Sztuka Oraczewskiego olÊniewa, wciàga
w swojà orbit´, porywa rozmachem, uderza

akordem barw i wabi urokiem niespodzianki.
Oraz dziwnà atmosferà, p∏ynàcà z po∏àczenia sfery sacrum ze sferà profanum ze zderzeniem g∏´bokiej tradycji ze wspó∏czesnoÊcià. Tego, co zamar∏e w doskona∏ym kszta∏cie z tym, co powstaje, co si´ wy∏ania na naszych oczach z naporu myÊli, uczuç i form,
w jakie je oblók∏ artysta – uwa˝a krytyk sztuki
profesor Jerzy Madeyski.
„Oraczewski operuje równie biegle i ch´tnie
barwà, jak reliefem, abstrakcjà jak realizmem
o wyraênie idealizujàcych sk∏onnoÊciach. Artysta jest sobà i tylko sobà. Rozpoznawalny
na pierwszy rzut oka, zawsze inny lecz zawsze taki sam zarazem tak, jak to jest regu∏à w wypadku mocnych i Êwiadomych
swych celów osobowoÊci. Oraz nader dekoracyjny. To równie˝ dobrze: wszak nie kto inny jak najm∏odszy z naszych wieszczów,
Wyspiaƒski, powiedzia∏ przed wiekiem ju˝
„Sztuka dekoracyjna? Takiego poj´cia nie
ma. Ka˝da dobra sztuka jest ze swej natury
dekoracyjna” – podkreÊla profesor Jerzy
Madeyski.
www.justquality.pl

JÓZEF KRZYSZTOF ORACZEWSKI
(ur. 1951 r.)
Cykle malarskie min.: „Rozbicia”, „Wielopostaci”, „Droga”, „Dekalog”, „S∏ownik”,
„Âwiat∏a”„Skrzydlaci”, „Drzewoludzie”,
„Nieustajàca dostawa pozytywnej energii”,
„Biczowani”

Instalacje min.: „Koƒ Trojaƒski”, „Drzewo
˚ycia”, „Skala Ludzka”, „Pompejaƒska”,
„Pami´ci Ojca”, „Ptak”, „Dotkni´cie Anio∏a”,
Wa˝niejsze wystawy indywidualne:
– Muzeum Miko∏aja Kopernika
(Frombork ‘85);
– Centrum Kultury w Trier (1990);
– Centrum Kultury Wachsabrik w Kolonii
(1990);
– Muzeum Sztuki Wspó∏czesnej Herzlija
w Izraelu (1993);
– Landesmuseum Volk und Wirtschaft
w Düsseldorfie (1997);
– Galeria Nowego Dziennika w Nowym
Jorku (1997);
– Muzeum Sztuki Wspó∏czesnej
Kunstmuzeum Bochum (1997)
– Galeria PBK w Warszawie pod
patronatem Muzeum Narodowego

1. „Pegaz” (180 x 280 cm) w kolekcji Ewy
i Leszka Kasprowiczów
2. „Biegnàca skrzydlatoÊç” (100 x 400 cm)
w kolekcji firmy 3M Polska
3. „Brama Êwiate∏”(100 x4 00 cm) w kolekcji
firmy 3M Polska
4. „AsymetrycznoÊç pi´kna”(100 x 400 cm)
w kolekcji firmy 3M Polska
5. „Pale z powidokiem”(180 x 280 cm)
w zbiorze kolekcjonera prywatnego

Wystawy wspólne
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