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Lustyk's Art

Bogusław Lustyk's paintings lead the 
viewer into his personal world. Emotions 
rule here, dictating both the structure 
of the creation and the experience 
of viewing it. The composition, 
dynamic structure, and poetry of the 
paintings blend to form an unique 
and personal language through 
which you see the soul of the artist. 
Within the framework of these paintings 
are developed which, on different 
levels are both serendipitous and 
tightly focused on a central theme. 
This multidimensional structure 
simultaneously delights, but also 
challenges the viewer to search for 
Lustyk's underlying motivation. 
His art is a creation which, through his 
unique artistic expression, consciously 
strives to realize a chosen purpose. 
It is the struggle of two elements- 
unrestrained creative energy and 
necessary control-which combine 
in the creation of significant art. 
Lustyk's art is born from passion, 
but is also reflective-structured 
but ever evolving-humanistic 
but with an absence of rhetoric- 
both wise and sensitive and yet 
unrestrained. It is created to be seen.

by Bill Cooke 
Director of the Kentucky Horse Park Museum 

In Motion

Bogusław creates images of horses 
along with modern dance. His bold 
work covers the complete spectrum of 
movement, including not only horses 
racing, but other equine disciplines as 
well. His images run the gamut from 
polo, to dressage, to those magnificently 
trained horses that perform under 
the big top. In his own words: 
There are many meanings to a horse. 
It is a symbol, a secret, a shiver of emotion, 
an extract of beauty and elegance. 
One rarely encounters an artist who 
can express himself with the passion 
and fire that Bogusław has exhibited. 
His works adorn famous walls. They 
are sometimes larger than life, his 
talent soaring well beyond the 
usual. His apartment in downtown 
Saratoga Springs, NY, is more a 
museum or gallery than studio.

by Lawrence David Klauzner 
POST TIME USA 

Bogusław Lustyk's mysteries

Lustyk has his own secrets. His painting 
pulsates, has a strange power in itself. 
There is something dionysian and 
shamanic in his art, based perhaps 
on the disclosure of the unharnessed 
and violent nature of life, mysterious 
associations between nature and man. 
Let us look at his famous horses. 
It appears that Lustyk's hippomania 
has little in common with Polish and 
even Western tradition of "equine" 
painting. These horses, though they 
can evoke vivid emotions by the 
expressiveness of motion and shape, 
are at the same time symbols of the 
artist's language of painting, designate 
the extract of a natural element. 
The most interesting thing in Lustyk's 
works is that one can feel the artist 
playing with painter's shaping 
of forms, bringing the color out, 
transforming motifs and techniques. 
And although this painting has a great 
force of influence, that it often speaks 
with excitement and pathos, but in a 
strange way it still remains a game. 
It is hard to speak of figurativeness 
or abstraction in this artist's creation. 
Lustyk abolishes this age-old division. 
Both these modes of artistic expression, 
permeate and abolish each other in 
his works. This is an extraordinary 
feature, also worth remembering.

by Andrzej Kruczyński
Directorofthe Theatre Museum in Warsaw
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Bogusław Lustyk to artysta o ugruntowanej pozycji w świecie sztuki, znany również za granicą, zwłaszcza w USA. W Polsce dał się tak
że poznać jako twórca, który podejmuje tematy związane z naszą ostatnią historią - Powstaniem Warszawskim.
Warszawiakom dobrze znane są jego wielkie projekty przestrzenne - szańce i barykady powstańcze, realizowane w galeriach i na uli
cach stolicy. Pokazują one hekatombę miasta oraz jego mieszkańców, ich życie i męstwo.
Przeżył Powstanie Warszawskie jako kilkuletnie dziecko. Swoje doświadczenia i traumę z tamtego okresu pokazał po 70 latach, jako 
dorosły człowiek i jako w pełni dojrzały artysta w formie obrazów i instalacji nawiązujących do zapamiętanych scen z tamtego okresu.

Artystyczny sukces zawdzięcza przede wszystkim talentowi i konsekwentnej pracy twórczej. Choć nie tylko. Bardzo ważne w jego ka
rierze był wybór własnej drogi twórczej, którą zmierza do wytyczonego celu. Ten cel to niepowtarzalna forma, rozpoznawalna i wyróż
niająca go spośród innych. Dzięki temu może porozumiewać się z odbiorcą za pomocą indywidualnego języka sztuki.

Jest artystą spełnionym, wymykającym się przy próbach zaszufladkowania go, lub przypisania do jakiejś grupy, czy kategorii artystów. 
Jest przy tym niezwykle kreatywny. Każdego, kto go poznał uderza jego ogromna pasja tworzenia. Zadziwia też różnorodność form 
w jego pracach. Zmieniają się, jak w kalejdoskopie, a zarazem są spójne, co świadczy o dojrzałości artysty. Różnorodność i jednocze
sne bogactwo środków, po które sięga Bogusław Lustyk są odzwierciedleniem, różnorodności dostarczanej przez rzeczywistość. Arty
sta odnosi się do niej, jednak tworząc obraz lub rysunek, dodaje własną interpretację zaobserwowanych zjawisk, doznań, przeżyć. Na
wet w obrazach bliskich abstrakcji uważny widz dostrzeże jeźdźców, konie, tancerki lub inne elementy, które zaczerpnięte są właśnie 
z rzeczywistości.

Chociaż na pierwszy rzut oka obrazy Bogusława Lustyka wydają się spontaniczne, nie są dziełem przypadku. Przeciwnie, są głęboko prze
myślane. Widać w nich dbałość o kompozycję, zachowanie czystości kolorów etc. Nieprzypadkowy jest też wybór tematów i zawartych 
w n¡<1 treści. Wpływ na to ma z pewnością fakt, że Bogdan Lustyk zachował spojrzenie grafika, plakacisty. Praca związana z tworzeniem 
plakatów nauczyła go powściągliwości w używaniu środków i narzędzi plastycznych. Egzemplifikacją tego są obrazy o tematyce konnej, 
inspirowane muzyką, tańcem, a także portrety, w których ekspresja budowana jest przy pomocy przemyślanych, syntetycznych form.

Pozostaje sobie życzyć, by artystyczna gwiazda'Bogdana Lustyka świeciła jak najdłużej na firmamencie sztuki.



Dosiadał konia nie tylko dlatego, że był do tego stworzony, bo wiadomo, 
że był... Jednak, gdyby przez złośliwy los, albo nieszczęśliwy przypadek 
znalazł się w takim miejscu, gdzie w ogóle nie byłoby koni, on by 
je tam znalazł. Wiedziałby, że czegoś tam brakuje, i miałby rację. 
Wyruszyłby w cudowną podróż gdziekolwiek bądź z wiarą, że spotka 
tam tego jedynego konia, którego szuka i który go poniesie.

Cormac Mc Carthy - „Ali the pretty horses"





O Bogusławie trochę 
wspomnień, trochę 
refleksji...

Kiedy kilkanaście lat temu Bogusław Luśtyk odwiedził mnie i poinformował, że dostał zaproszenie ze Stanów Zjednoczonych do zrobie
nia indywidualnej, trzymiesięcznej wystawy w Muzeum Kentucky Horse Park specjalne się nie zdziwiłem.
Ucieszyłem się, bo uważam go za najlepszego rysownika koni i to zaproszenie wydało mi się naturalną konsekwencją jego dorobku 
i oryginalnego talentu.
Kentucky Horse Park to najważniejsze miejsce na świecie dla wszystkich co kochają konie, a dla malarzy, którzy maluje konie propozy
cja wystawy w tym miejscu to coś takiego jak trafienie szóstki w Toto-Lotka.
Bogdan to wszystko wiedział, zawsze był niepoprawnym optymistą i podejmował się zadań wierząc w swój talent i pracowitość. Ta wia
ra go nie zawiodła .Od wystawy w Kentucky Horse Park odbił się jak od trampoliny i otrzymał nominację na Oficjalnego Artystę Ken
tucky Derby. To prawie jak cud. Była to druga taka nominacja w 125 letniej historii tego wyścigu. Pierwszą otrzymał sławny w Amery
ce LeRoy Neiman.
Ze wspólnych prac dobrze pamiętam jego niespokojny temperament, już w połowie jednej pracy myślałoczymś innym. Cały czas ma
rzył i rysował. O marzeniach wiem mniej o rysunku bardzo dużo. Znam jego rysunki od ponad 50 lat i twierdzę, że posiada oryginal
ny talent, umiejętność wnikliwej obserwacji i wysublimowany gust. Są to jego cechy wrodzone. To samorodny diament, który Bogdan 
mozolnie szlifuje dążąc do doskonałości.
W szkole średniej największy wpływ na niego miał profesor Józef Klimek, malarz koiorysta po krakowskiej Akademii. W warszawskiej 
Akademii studiował u prof. Józefa Mroszczaka, który wpoił mu logikę myślenia, ale także wiarę w siebie i własne nieograniczone możli
wości. Myślę, że wybór studiów na Wydziale Grafiki podyktowany był potrzebą zmierzenia się z nowymi wyzwaniami, a także ciekawo-
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ścią świata. Malarstwo studiował w pracowni prof. Jerzego Tchorzewskiego, obaj profesor i Bogdan bardzo się ze sobą męczyli. Bogdan 
Luśtyk kocha pastele, profesor Tchorzewski z pastelami nie miał nic wspólnego. Pastela to bardzo trudna technika malarska, niewielu 
jest malarzy, którzy w tej .technice stworzyli wielkie dzieła. Wymaga szczególnej dyscypliny. Z polskich malarzy wielkim mistrzem był 
Stanisław Wyspiański i miarą jego dzieł próbuję wartościować pastele Bogdana.
Artysta oprócz koni lubi malować portrety kobiet. Są to portrety uchwycone w wyjątkowych stanach duszy. Zdziwione, zamyślone, jak
by nieobecne, ale zawsze piękne i uroczyste. Nie umiem natomiast ocenić portretów koni namalowanych przez Bogdana, czy są po
dobne czy nie, ale w obrazach jego każdy koń jest inny, ma inny niepowtarzalny charakter.
W ostatnich latach pracując w Stanach Zjednoczonych Bogdan namalował dużo obrazów innymi technikami, gdzie koń i jeździec są 
tylko inspiracją. Powstały obrazy pełne ruchu, emocji i tajemnicy. Artysta tworzy klimaty wielkich wyścigów, gonitw uchwycone w jed
nej tysięcznej sekundy, maluje też obrazy tancerzy, baletnice zastygłe przez moment w powietrzu, zaprzeczające prawom fizyki. Syl
wetki doprowadzone do znaku, obraży piktogramy. Kwintesencja ruchu, muzyki i człowieka.
Widać, że artyście nie wystarcza zaklasyfikowanie go jako malarza koni.
Dwa ostatnie spotkania z Bogdanem miały charakter sentymentalny i twórczy. Artysta wspominał bestialsko zniszczoną Warszawę, wyj
ście z niej z rodzicami, wspominał Kozienice, Bielsko-Białą. Mówił o swoich planach. Patrząc na niego jak to wszystko mi opowiadał, cie
szyłem się, że nic się nie zmienił, jest taki sam jak 7 stycznia 1958 roku, kiedy go poznałem w internacie w zamku Sułkowskich w Bielsko- 
Białej ul. Wzgórze 16A. Boguś tak trzymaj.

Stanisław Wieczorek w środę popielcową 2009 roku w Jabłonnie
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Kentucky Derby
Najsłynniejszy wyścig na świecie. Tłu
my... Tłumy... Tłumy. Ponad sto tysię
cy ludzi przyjechało z całego świata 
aby być, widzieć i przeżyć te szczegól
ne chwile emocji, na które czeka się 
cały rok... I ja tam... Ja... Oficjalny Ar
tysta Kentucky Derby. Tytuł, o którym 
marzyłem od przyjazdu do Ameryki. 
Drugi w 125 letniej historii tej imprezy. 
Wszędzie widzę moje obrazy... na bil
bordach, na programach, na biletach. 
Już odśpiewany hymn Ameryki, już za
grany sygnał do startu „Cali to the Post". 
Stadion wrze, napięcie rośnie. Sporo 
zamieszania przy wchodzeniu koni do 
maszyny startowej... L.Poooszły... Scho
dzę do kanatu... Idg ławę... To moment 
dla nas najbardziej ekscytujgcy. Nie 
widać koni, nie widać jeźdźców, tylko 
ruch. Kolory koni, kolory dżokei... kolo
ry, kolory. Jak maszyna, jak flaga na 
wietrze... I wtedy z tego haosu wyska
kuje jeden. Szaleństwo na trybunach... 
Real Quiet... Real Quiet...
Wygrał.
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KENTUCKY DERBY MUSEUM
AT CHURCHILL DOWNS

August 14, 1997

Mr. Bogusław Lustyk 
Lustyk Art Studio 
833 W. Main Street 
Louisville, KY 40202

Dear Mr. Lustyk:

In honor.of your selection as Official Artist for the 125th anniversaiy of the Kentucky 
Derby, the Kentucky Derby Museum proposes to mount an exhibition of your work 
featuring the original artwork for both the Kentucky Derby and Oaks. This exhibit will 
also include other paintings and drawings as mutually agreed upon as per a contract that 
will be developed in the future.

This exhibit will run from early April through the end of June, 1999, and will include an 
opening reception and special appearances and signings by you in your capacity as the 
Official Derby Artist for Churchill Downs.

I

The 125th Kentucky Derby promises to be an exciting historic milestone and the 
Kentucky Derby Museum looks forward to working with you on this project.

Sincerely,

Lynn Ashton 
Executive Director

14
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Kentucky

T
here is something almost fated about the artistic mar
riage of Boguslaw Lustyk and the Kentucky Derby. The 
native of Poland was for many years acclaimed as one of 
the world’s finest graphic artists. The graduate of the Warsaw 

Academy of Fine Arts gained his earliest recognition for book 
illustrations, poster design, and advertising graphics. He was a 
success beyond his wildest dreams.

At the same lime, Lustyk harbored an intense passion for the 
horse, harking back to his youth in war-tom Poland and to his 
days as an adolescent equestrian. The power, grace, and 
romance of the horse stayed with him like a second skin, 
waiting for the opportunity of artistic expression.

The watershed moment finally came, 25 years ago, in the 
spring of 1973. While Secretarial was preparing an artistic 
statement of his own, on the canvas of the Triple Crown, 

Lustyk organized an exhibition of 100 of his 
finest posters and called it “Post Mortem.” 

With that, Lustyk cut the cord from his 
intense commercial design career and 
embarked upon a creative adventure 

without boundaries.
Through the ensuing years, Lustyk 

became absorbed with man’s place in
r / the natural world. “Man is an element 

, ' of nature—an clement as destructive as
J 1 J J"' it is creative,” he has said. More and more 

Lustyk found his greatest expression through 
the image of the horse.

“1 cannot perceive the horse as an object alone,” Lustyk has 
said. “There are many meanings to a horse. It is a symbol, a 
secret, a shiver of emotion, an extract of beauty and elegance.”

His painting for the 1998 Kentucky Derby poster depicts the 
leaders of the pack filling the frame, quivering with breakneck 
action. This is no placid stroll through the park on a Saturday 
afternoon. This is a pitched battle waged amid searing color 
and pageantry—the Kentucky Derby as a visceral experience.

Lustyk also created the poster art for the Kentucky Oaks and 
the 25th Anniversary of Secretariat’s Triple Crown. His original 
paintings for the 1998 Derby and Oaks posters—as well as 
other works—will be on display at the Kentucky Derby 
Musuem beginning in April and running through June. ♦
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THE FESTIVAL GALLERY

CHURCHILL DOWNS
The Art of the Kentucky Derby

OFFICIAL 1998 DERBY ARTIST OFFICIAL 1998 DERBY P
Internationally acclaimed equine 
artist Boguslaw Lustyk has been 
designated the Official Artist of the 
1998 Kentucky Derby and has 
created a colorful image to 
celebrate America's greatest race.

A native of Poland, Lustyk attended 
the Academy of Fine Arts in Warsaw 
and graduated Summa Cum Laude

in 1965. A multi-talented artist, poster designer and 
book illustrator, he has received over 20 awards from 
international poster competitions. His works have been 
exhibited in more than 60 solo and group shows in 
Europe and the United States. He was the first Artist in 
Residence at the Kentucky Horse Park in 1995-96 and 
currently has a design studio and gallery in Louisville.

In his role as the Official Kentucky Derby Artist, Lustyk 
will design the posters, tickets and program covers for 
the Kentucky Derby and Oaks. His equine works, 
consisting of oils, pastels, drawings and sketches will be 
on exhibit in a one-man show at the Kentucky Derby., 
Museum from April through June 1998.

The Art of the Kentucky Derby Series is a comprehensive 
collectibles program that includes commemorative 
winners' prints, official Derby posters and prints, ticket 
collections and vintage Derby imagery. Legendary artist 
Leroy Neiman inaugurated the series in 1997.

(Photos on front cover)
1. (a)Signed Derby (24x31) or

(b)Oaks Collectors Edition
(20x28)
Unframed ................... $150.
Framed ........................$325.
(limited to 750 signed prints)

2. Signed Collectors Set
(250 signed sets)
Unframed .................... $250.
Framed .........................$600.

3. (a)Official Derby (24x31) or 
(b)Oaks Poster (20x28)
Unframed ....................... $30.
Framed ......................... $205.

4. Official Poster Set
Unframed ....................... $50.
Framed ......................... $400.

5. (a)Derby or (b)Oaks 
Notecard Packs 8 cards
w/ envelopes ................ $10.

«

«
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6. (a)Derby or (b)Oaks

Postercards
Unframed .................... $1.50
Framed ........................... $40.
Framed together ......... $55.

7. Framed ticket collection 
(11x14, limited to 250) $100.

8. Derby ticket
paperweight................. $45.

9. (a)Derby or (b)Oaks Photo
Frame (8x10)................. $50.

10. Derby Poster T-shirt
(wht., blk., purple, red, royal)
M, L, XL ......................... $18.
XXL................................... $20.

11. Derby Poster Sweatshirt 
(white, black, purple)
M, L, XL .........................$30.

12. Derby Poster Mug .$11.50
13. Derby Poster Pin......... $5.

LUSTYK

14. Commemorative 
Giclee Derby 
Limited Edition 
Canvas (20x28) 
Unframed . . .$500. 
Framed ......... $750.
(124 signed and 
numbered canvas 
prints of archival 
museum quality 
framing with 
linen liner).

The Official 25th Anniversary 
Secretariat Triple Crown Print

1998 marks the twenty-fifth anniversary of Secretariat's memo
rable 1973 Triple Crown triumph, and to honor this milestone Triple 
Crown Productions and The Festival Gallery have collaborated to 
produce a special Commemorative Image. Official Kentucky Derby 
Artist Bogusław Lustyk has created a pastel work entitled "The Legend" 
that will be reproduced in several editions. A porlion of the proceeds 
from the sale of the commemorative imagery will go to the Grayson 
Jockey Club Foundation and other equine related charities.

The artwork for Secretariat's 25th anniversary image is being 
produced in conjunction with the opening of a major exhibit of 
Secretarial memorabilia at the Kentucky Derby Museum, and will 
travel after the Kentucky Derby to Baltimore for The Preakness Stakes 
and to New York for The Belmont Stakes. Later stops will include the 
National Museum of Racing in Saratoga Springs, NY, and the 
Kentucky Horse Park in Lexington before a return to Churchill Downs 
for the November 7 Breeders' Cup.

Giclee Commemorative Edition Canvas Print (19x24)
Limited to 200 signed and numbered
Collectors Edition Print (24 x 27)
Limited to 500 signed and numbered
Official 25th Anniversary Poster
(24x27)
Notecard Pack( 8 cards w/envelopes)
Postercard

$500.00 Framed $750.00

$200.00 Framed $375.00

$30.00 Framed $205.00
$10.00
$ 1.50 Framed $ 40.00

For more information or to place an order:
The Festival Gallery

520 Fourth Avenue Louisville, Ky 40202 
502-581-1986 FAX 502-581-1989

TOLL FREE 800-421-4871
www.festivalgallery.com

SECRETARIAT
............ ... ..............
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Official Artist of the 1998 Kentucky Derby*

To order call581-1986 
The Festival Gallery
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Wernisaż w Kentucky Derby Museum



Miałem przyjemność spotkać Pana Lusty- 
ka po raz pierwszy 16 lat temu. Jego studio 
w Louisville KY mieściło się w tym samym 
budynku, gdzie była moja galeria. To było 
dla mnie wielkie szczęście, że mogłem po
znać tak nieprzeciętnego człowieka i poka
zać jego prace w mojej galerii.
Obserwowałem jego karierę zawodową i roz
wój jako artysty przez wszystkie te lata. Jego 
środki wyrazu oraz sposób w jaki definiuje on 
postacie ludzi i koni są bardzo różnorodne. 
Nie znam zbyt wielu artystów, których twór
czość jest tak bardzo wszechstronna i obfita.
Obrazy Bogusława Lustyka wybrane dla Ken
tucky Derby i Kentucky Derby Festiwal, były 
jednymi z najlepszych, jakie kiedykolwiek sta
nowiły oprawę tego wydarzenie.

Julius Friedman 
Chapman Friedman Gąllery

I met Mr. Lustyk 16 years ago. He.was work
ing in the same building, my gallery was in.
I had the good-fortune of meeting an ex
traordinary artist, and showed his work in 
my gallery.
I have watched him grow as an artist through 
the years. His style and medium is multi fac: 
et.The way he depicts human figure and the 
equine horse is so varied. His work is.prolif
ic. I have not known many artist that have 
done 'such a large body of work.
Bogusław Lustyk's art for the Kentucky Der
by and Derby Festival was one of the best 
"from all the artist chosen to do images for 
those events

Julius Friedman 
Chapman Friedman Gallery
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WARSZAWA
Urodziłem się w Warszawie w 1940 r na ulicy Ogrodowej. Moje 
pierwsze wspomnienia to schron, bombardowanie, ruiny, 
rozstrzeliwania i droga do Pruszkowa. Szczęśliwie udało nam się 
przeżyć rzeź Woli. Miałem wtedy cztery lata i te wspomnienia były 
bagażem emocjonalnym, który cięgle wracał w moich rysunkach.
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Pruszków 1944 Powrót do Pruszkowa, 2014
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ŻARNÓW
Fascynacja końmi narodziła się w kwietniu 1945 roku 
w Żarnowie, gdzie znaleźliśmy przytulisko po opuszczeniu 
Warszawy. Tam widziałem ranne konie. Pamiętam, że wtedy 
mozolnie układałem z polan na podłodze ich wizerunki. 
Te kilka miesięcy w Żarnowie, rozpaczliwa walka o przetrwanie, 
Niemcy, Ukraińcy, Rosjanie, partyzanci, zabici ludzie, 
zabite konie, wszystko to działo się w naszym miasteczku 
i na naszym podwórku i działało na mojg wyobraźnię.
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KOZIENICE
Szczęśliwe dzieciństwo , gdzie cały wolny czas po lekcjach 
spędzałem poza domem z chłopakami, synami gospodarzy. 
Paśliśmy i pławiliśmy konie, ścigaliśmy się na oklep, pływaliśmy na 
krach. Nie starczało czasu na naukę więc dostawałem od ojca 
regularne baty. Nauczycielom w szkole podstawowej zawdzięczam, 
że odkryli moje zdolności do rysowania i przekonali moich rodziców 
abym kontynuował naukę w liceum plastycznym. Poszukałem 
szkoły położonej najdalej od domu, aby pas ojca tam nie sięgał. 
Wybrałem Liceum Technik Plastycznych w Bielsku-Białej.



Kozienickie motywy
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BIELSKO-BIAŁA
Liceum w Bielsku-Białej zawdzięczam wszystko co moim życiu 
zawodowym najważniejsze, rozbudzenie wrażliwości, gruntowne 
podstawy warsztatowe, entuzjazm i wiarę w swoje możliwości. 
Szczególnie dużo zawdzięczam profesorowi malarstwa Józefowi 
Klimkowi, który uświadomił mi rzecz dla twórcy najważniejszą 
„wielość rzeczywistości w sztuce". Z wdzięczności za to 
zadedykowałem mu po latach swojg książkę. Wręczyłem mu ją 
w Australii. Drugą ważną rzeczą była atmosfera. Mieszkaliśmy 
w internacie z uczniami liceum muzycznego. Codzienny 
kontakt ze światem dźwięków zaprocentował mi po latach. 
No i oczywiście przyjaźnie: z Tadkiem Kaczmarkiem, Michałem 
Józefowiczem, Jankiem Rzehakiem. Wszyscy już odeszli. 
Szczególne miejsce w moim życiu ma przyjaźń ze Stasiem 
Wieczorkiem, obecnie profesorem ASP, która trwa już 60 lat

o

i zaowocowała wspólnymi realizacjami i licznymi nagrodami 
w konkursach na plakaty . Uczyłem się w klasie rzeźby, 
ale po maturze zdałem egzaminy na wydział malarstwa w ASP 
w Warszawie. W tym też czasie zacząłem trenować jeździectwo, 
którego jednak nie byłem wstanie pogodzić ze studiami.
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PIĘKNO lltlAI

1- ** Liceum Technik Plastycznych zorganizowało pod koniec paź- I 

dziernika w salach wystawowych Przemysłowego Zjednocze
nia Budowlanego wystawę prac uczniów. Wystawa objęła 
przede wszystkim obrazy, malowane w różnych stylach, od 
realizmu do abstrakcji. Na zdjęciu: praca ucznia Bogusława 

Lustyka z klasy IV.

' ''

IFpierwsza wystawa

„Piękno Ziemi
Ojczystej"

BIELSKO, (ż)
W świetlicy BZPB przy ul. Armii 

Czerwonej 5 otwarta została wysta
wa wakacyjnych prac uczniów Lice 
um Techniki Plastycznej, zrzeszo
nych w kółku plastycznym szkoły. 
Pejzaże Gdańska, Malborka jak rów 
nież widoki Beskidów świadczą, że 
młodzież wykorzystała wakacje dla 
podniesienia swej techniki.

Niewątpliwie talent malarski i o- 
panowanie rysunku oraz barw wy
kazują Michał Józefowicz, Boguław 
Lustig, Paweł Lasik, Tadeusz Ka
czmarek, ale i poziom Innych prac 
dowodzi, że szkoła potrafiła chlub
nie spełnić swe zadanie, dając u^ 
cznlom nie tylko wysoką technikę, 
ale 1 smak artystyczny. Wystawę 
„Piękno Ziemi Ojczystej" warto 
zwiedzić.



WARSZAWA ASP
ASP nie zawdzięczam w zasadzie niczego. Początki na 
akademii były dobre, bo co roku dostawałem nagrodę 
za rysunek. Z malarstwem było gorzej. Przez kilka lat próbowano 
oduczyć mnie wszystkiego czego nauczyłem się w liceum, 
narzucając mi postimpresjonistyczny bełkot, który wtedy 
obowiązywał. Byłem bliski rezygnacji. Atmosfera pijaństwa 
panująca wtedy na akademii nie sprzyjała też studiowaniu. 
Przeniosłem się więc na grafikę. Dopiero ostatni semestr 
i wyróżnienie w pracowni prof. Mroszczaka przywróciły mi 
wiarę i nadzieje. Na dyplom w pracowni Prof. Mroszczaka 
zrobiłem serię plakatów reklamujących farmaceutyki. Dostałem 
wyróżnienie, a następnie plakaty te zostały zakupione przez 
Polfę. Ten sukces przywrócił mi sens pracy w tym zawodzie.



Wieczorek

Praca dyplomowa z grafiki

motolutan
,.!>( >11 v

Mietek Mazur

Edek Narkiewicz
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ŻYCIE PO DYPLOMIE
Początki życia po dyplomie były trudne. Zmuszony byłem do 
tułania się w miejscowościach podwarszawskich. Ale to mnie nie 
zniechęcało. Rzuciłem się w wir pracy. Projektowałem katalogi, 
plakaty, często nagradzane. Byłem dyrektorem artystycznym 
agencji Agpol, a potem przez trzy lata głównym projektantem 
dekoracji Warszawy. Za tę pracę dostałem od miasta piękne 
mieszkanie z pracownią. Wtedy kupiłem synowi kucyka. Z jednego 
kucyka w krótkim czasie zrobiło się 14 koni. Przez następne lata 
organizowałem dla dzieci naukę jazdy konnej, coroczne wakacje 
i obozy. Koniom poświęciłem sześć lat. Nie dało się to pogodzić 
z terminową pracą grafika, więc zająłem się wyłącznie malarstwem, 
głownie o tematyce koni. To mi do dzisiaj procentuje. Następny 
rok poświęciłem „Solidarności" w środowisku plastyków.



i

Rysunek Michała
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SZERYF ZE ZBROSŁAWIC
Stan wojenny przetrwałem pracując jako ogrodnik
i instruktor jazdy konnej na Śląsku w Zbrosławicach. Tam też 
wymyśliłem i współorganizowałem pierwszy Pienie Country, 
gdzie wszystko było jak w wymarzonej Ameryce. Nawet 
specjalnie z tej okazji wydrukowaliśmy na xero dolary.
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WAŻNE SPOTKANIA
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\ • ... Jeff Bridges

Jim Varney

Patrick Swayze

Jeff Bridges
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Bal Polonii, Miami

. Andre Pater

Irena Jarocka



W SIODLE
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Dolna Saksonia
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KENTUCKY HORSE PARK
4089 Irun Works l'ikc Lexington, Kentucky 40511 (601

CM'LU ALU N 
SECRETARY. TOURISM CABINET

Nom

Mr. Bogusław Lustyk
491 Lake Tower Drive ;
Apt. 321
Lexington, KY 40502 I

Dear Bogusław, J

As we have discussed. I was extremely pleased with the s, 
response of our visitors to your artistic activities throughoJ 
attraction for the more than one quarter of a million peoplel 
central portion of the Park each year. J

I would like to see this relationship continue, and thus woult! 
official artist in residence at the Kentucky Horse Park. We vi 
studio space, and would encourage you to work throughout ' 
will avail ourselves to your talent and expertise in the many 1 
have discussed. I

I would also like to invite you to organize a Kentucky Horse R 
through which you could share your talent with young aspirini 
a tremendous addition to our ever growing list of educational | 

You have proven to be not only an extremely talented artist, b( 
rare talent to share your gift with others. We would consider it 
representing the Kentucky Horse Park as our artist in resident

Sincerely, |

Pan Bogusław Lustyk
491 Lake Tower Dnve m 321
Lexington KY 40-502

14X1.1994

Lee S. Choll 
Executive Di 
The Kentuck

Drogi Bogusławie,
Zgodnie z naszymi wcześniejszymi rozmowami chciałbym jeszcze raz wyrazić swoje 
ogromne zadowolenie z sukcesu Twojej wystawy oraz reakcji naszych gości na 
Twoje działania artystyczne na obszarze całego Parku Stanowią one jeszcze jedną 
atrakcję dla ponad ćwierć miliona ludzi, którzy każdego roku odwiedzają centralną 

część naszego Parku
W związku z tym. że chciałbym aby nasza współpraca trwała dalej, pragnę 
zaproponować Ci pozyqę oficjalnego artysty-rezydenta w Kentucky Horse Park. Z 
naszej strony zapewmmy Ci odpowiedni lokal na studio, zachęcając Ciebie przy tym 
do prowadzenia działalności artystycznej na obszarze całego Parku W zamian za 
to będziemy chętnie korzystali z Twojego talentu i wiedzy fachowej w trakcie wielu 
przedsięwzięć artystycznych, które omówiliśmy wcześniej

Pragnę również zwrócić się do Ciebie z prośbą o zorganizowanie Instytutu Sztuki 
Hippologicznej w Kentucky Horse Park (Kentucky Horse Park Equine Art Institute), w 
którym mógłbyś podzielić się swoim talentem z młodymi, ambitnymi artystami 
Sądzę, że działalność taka mogłaby stać się wspaniałym uzupełnieniem 
prowadzonych przez nas, licznych programów edukacyjnych

Dowiodłeś nam. że jesteś nie tylko wyjątkowo utalentowanym artystą ale że również 
posiadasz rzadki talent dzielenia się swoim darem z innymi. Byłby to dla nas wielki 
zaszczyt, gdybyś zdecydował się reprezentować Kentucky Horse Park jako artysta- 

rezydent

Z poważaniem

s________________ One thousand acres dedicated to man's love for horses.

An Equal Opportunity Employer M/F/D 

I’rinlnJ un recycled paper

Lee S. Cholak
Dyrektor Generalny
Kentucky Horse Park



KENTUCKY HORSE PARK
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W dobrym towarzystwie 
z Picassem na Florydzie

Wolność przyniosła nam zalew towarów, 
nadmiar dóbr, więc rynek sztuki przestał 
istnieć. Uratowała mnie propozycja du
żej wystawy w muzeum Kentucky Hor
se Park w USA. Potraktowałem to jak 
wyzwanie, najważniejsza grę mojego 
życia, którg muszę wygrać. Pomogły 
mi w tym umiejętności wyniesione z li
ceum. Przez trzy miesiące na wystawie 
rysowałem długi na 540 m rysunek, na 
którym były setki koni i portretów ludzi, 
którzy odwiedzali mojg wystawę. Ten te
atr rysowania był tak wielkim wydarze
niem, że zaowocował propozycją rezy- 
dentury. Dostałem do dyspozycji olbrzy
mie studio. Mogłem wreszcie przejść na 
wielkie formaty i poszerzyć tematykę 
o taniec i muzykę. Poznałem tam wiele 
znanych osób ze świata filmu i świata 
wyścigów, takich jak Jeff Bridges, Sha
ron Stone, Patrick Swayze, Jim Varney, 
Michaił Barysznikow, Bob Bafert, Frank 
Stronach, Ron Turcote, Penny Chenery, 
Pat Day, Edgar Prado, Dave Erb i wie
lu muzyków country.
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Pierwsze
guest are invited to celebrate 

Bogusław Lustyk's 
1st Birthday in America

Friday, July 15, ¡994 at 8pm

519 Anderson Road 
Georgetown, Kentucky 

(BYOB)

urodziny 
w Ameryce
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Pierwszy 
kolekcjoner

65



PO KENTUCKY DERBY
Następnym milowym krokiem było wykorzystanie moich obrazów do promocji Ken
tucky Derby, najsławniejszego wyścigu na świecie, połączone z wystawą w Mu
zeum. Otrzymałem tytuł Oficjalnego Artysta Kentucky Derby. Była to druga taka 
nominacja w 125-letniej historii tej imprezy. Nic większego w sztuce o tematyce 
związanej z końmi nie można osiągnąć. To była nobilitacja, która dała mi obywa
telstwo amerykańskie i fundament materialny do odważnych decyzji. Przez na
stępne lata mogłem sobie pozwolić na wielkie galerie autorskie, najpierw w Lo
uisville, a następnie w Saratoga Springs, przepięknym kurorcie w stanie Nowy Jork, 
w którym znajduje się najstarszy tor wyścigów konnych w Ameryce. Dziesięć lat 
w Sararoga Springs, współpraca z National Museum of Dance, Racing Museum, 
New York City Ballet, to kapitał, który będzie mi długo procentował.



Studio Louisville
i galeria

13» v4EWv 4Mi

f*
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SARATOGA SPRINGS

68



.W# f H i ~ iy - HLu. / Zí^K® A4 - * f ■ ' "-Z^ » /
> í-à'ÀÎA ff/r

Goldman Sachs AYCO 
lobby i sala konferencyjna
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Moje wystawy
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Patrzyliśmy na świat jak na łqkę maju, 
łqkę po której chodzq kobiety i konie

Izaak Babel
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PORTFOLIO
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KONIE
Są artyści, którzy próbują stworzyć obraz tego co widzg. Bogusłgw Lustyk z pasjg 
dgży do pokazania tego czego widzieć nie może. Tym co motywuje jego artry- 
styczne działania jest uporczywe dążenie do wyrażenia siły i energii, która jesz
cze się nie ujawniła. W sztuce jego ujawnia sie rzadko spotykana kontrola i dys
cyplina. Nie ma w niej miejsca na sentymentalizm. Lustyk dostrzega piękno i ele
gancję, jakimi obdarzone sq konie, lecz tym, co naprawdę go fascynuje i znaj
duje ekspresję w jego obrazach to ich wolny duch i nieokiełznana żywiołowość. 
Jest on malarzem ruchu, który swym pędzlem, posługując się świetlistą gamą 
jaskrawych barw magicznie kreuje ruch. Koń jest dla niego bliskim, dobrze zna
nym i podziwianym przyjacielem. Nawet kiedy posuwa się do granic abstrakcji, 
jego wizerunek pozostaje anatomicznie wierny pierwowzorowi i ruch jest w peł
nej harmonii z naturą końskiego ruchu. Jest w nim napięcie i dramat. Śmiałe po
ciągnięcia pędzla ukazują zdeterminowaną wolę tych budzących jego fascyna
cję zwierząt a subtelna gra formy i koloru oddaje subtelności ich temperamentu.
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Widz zmuszony jest do przyjęcia wyzwania, zauroczony jest ich siłą i daję się wcią
gnąć w uczestnictwo w misterium.

Jest to sztuka taka jaką najlepsza sztuka potrafi być - uczy nas widzieć. Lustyk, 
miłośnik koni, artysta-grafik, perfekcjonista zabiera nas ze sobg w wielką podróż. 
Jego wyobraźnia maluje nam wyzwanie byśmy stali sie bardziej ciekawi przyszło
ści, zaakceptowali nieprzerwaną zmianę. Jego miłość i głębokie zrozumienie koni 
jest w tej podróży wehikułem - napędem jest niespożyta pasja. Tak długo jak dłu
go będą płótna, na które położyć można farby podróż ta będzie trwać.

Paul Mellon napisał kiedyś: „Wierzę, że koń jest archetypicznym symbolem, któ
ry zawsze przywoływać będzie głębokie, żywe i pierwotne w swej istocie wspo
mnienia u każdego człowieka". Sztuka Bogusława Lustyka stanowi dowód praw
dziwości tego twierdzenia.

Maryllin Lane 
tłumaczenie: Kris Szymborski
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1965

Kiedy moja mama zobaczyła moje konie dyplomowe, ze 
smutkiem powiedziała „Synku! Jak byłeś mały to tak pięk
nie rysowałeś, a teraz coraz brzydziej, coraz brzydziej..."
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Wśród hałaśliwej różnorodności współczesnego życia artystycznego, kiedy nierzadko 
za sztuką kryją się aktywności o dość podejrzanym charakterze, kiedy coraz częściej 
w odniesieniu do plastyki używa się pojęcia post-art, działają artyści niezależni, któ
rzy pomijają cały ten zgiełk i realizują swój własny program.

Takim artystą jest Bogusław Lustyk, który nie kontestuje danej mu rzeczywistości, ale 
buduje aprobatywną wizję świata w opozycji do radykalnych mód i kasandrycznych 
proroctw. Za swego wielkiego sojusznika i preceptora na tej drodze uznaje naturę. Wie
rzy, że ze starego pnia natury ciągle jeszcze, podobnie jak czyniono to dawniej, od
kąd trwa malarstwo, można wyprowadzać wciąż nowe formy, pod warunkiem, że nie 
będzie się przedstawiać natury, ale naturę natury.

Lustyk jest jednym z najznakomitszych, współczesnych animalistów, ale nie zamyka się 
wyłącznie w ramach tej specjalności, interesuje go życie we wszystkich przejawach 
i właściwościach, odwieczny taniec kreacji i destrukcji, permanentna przemiana ży
wych organizmów. Nie maluje tańczącej kobiety, ale taniec; nie przedstawia konia, 
ale pęd, nieokiełznaną wolność, bunt; nie wyobraża kwiatów, ale wzrastanie, bujność. 

Bogusław Lustyk uprawia malarstwo figuratywne, chociaż często zbliża się do abs
trakcji, nigdy jednak nie przekracza jej granic. Jego błyskotliwy warsztat pozwala na 
wszelkie eksperymenty. Jednym, wirtuozerskim, spontanicznym pociągnięciem pędz
la na płótnie potrafi zasugerować istotę zjawiska, kunsztowność i dzikość natury. Jego 
malarstwo to nasycone energią znaki. Obrazy i pastele Lustyka na różne sposoby, nie
ustannie wiodą widza w tajemnicze obszary natury - zaświadczają o ich pięknie.

Jako odtrutkę na samozatrucie się współczesnej kultury Bogusław Lustyk proponu
je swoją rozpisaną na linie i plamy barwne optymistyczną wizję natury świata. I za to 
warto cenić tego artystę - bardzo łatwo można skonstruować negatywną estetykę, 
o wiele trudniej pozytywną.

Alicja Olszewska-Szubert
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TANIEC
Stojąc przed serią intrygujących obrazów staram się dociec, dlaczego artysta 
nie tworzy w konwencji realistycznej i czym motywuje wybraną stylistykę. W przy
padku malarstwa Lustyka znam odpowiedź na pierwsze pytanie: jego tempe
rament artystyczny wyklucza kopiowanie rzeczywistości. Taka praktyka zamyka 
w obrębie wzorców, z którymi stykamy się na co dzień, co nie stwarza szerokiego 
pola dla inspiracji. Realizm w sztuce wydaje się być tendencją naturalną, bo wy
nikającą z ekonomii procesu twórczego, ale jednocześnie skraca spojrzenie do 
fizycznego horyzontu. A Lustyk ma fantazję rozległą, inwencję bogatą, ich ciśnie
nia nie ogarną żadne ramy. W otwartej przestrzeni artysta prowadzi spór ze swo
ją wyobraźnią: oddziałując wzajemnie na siebie, dialektycznie się ładują, zwięk
szając podatność dzieła na przyjęcie nowych efektów artystycznych. Tym me
chanizmem można by zilustrować całą twórczość Lustyka, wobec której pytanie 
o ukończenie dzieła jest źle postawione. Malarstwo bowiem jest dla niego drogą, 
nie celem. Nawet wtedy, gdy wiesza obrazy w galerii, to głównie po to, by wkro
czyć na kolejny etap, otworzyć się na nowe, nieprzeczuwalne wcześniej rejony. 
Nie interesuje go sytuacja z góry rozpisana na skończoną liczbę kroków: Lustyk 
to żywioł bez granic.

— Maluje konie w galopie i tancerzy, bo zachwyca się ich szlachetnq urodq, gra- 
cjq, dostojnq wyniosłościg?

— Z powodu ich przelotnego sposobu istnienia!



Na tym tle staje się zrozumiały wybór tematów, Malując martwe natury, artysta
— najwyżej rozparceluje przedmiot, może go jeszcze przenicuje i iluzyjnie zamieni 
na inny - nie zaspokoi swojej potrzeby ekspresji w takim stopniu jak wtedy, gdy 
muzykę i taniec, konie i jeźdźców uczyni modelami, I te również nie sq jego ce
lem, stanowię tylko fazę przejściowg przy chwytaniu abstrakcyjnych aspektów 
świata, których zmienność Lustyk śledzi, Na ściganiu zasadza się istota aktywno
ści twórczej artysty, To sq gry poważne i doniosłe. Malarz prowadzi je przy pod
wyższonym poziomie emocji, jak alchemik, który podgża tropem cudownego ka
talizatora. Stronami bytu, które warto tropić, jest zmienność i rytm zjawisk, ich ciq- 
głość, okresowa powtarzalność itp„ czyli względnie nieuchwytna dynamika real
nych przedmiotów.

— Dlatego tyle tutaj ptaków i skrzydeł, ognia i płomieni - na ramionach tancerzy 
i w grzywach wierzchowców?

— Sq piękne, a ich lot prawdziwy!

Gdzie nauka okazuje się jałowa i poznanie potoczne bezradne, tam wkracza sztu
ka z artystę o wrażliwej i celnej intuicji. Możemy czuć się zaszczyceni, jeśli przyno
si nam tradycyjne piękno o klasycznej proweniencji i nowoczesnej figuracji.

Zbigniew Chlewiński
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OBOK TEATRU
Tajemnice Bogusława Lustyka. Jak rozpoznać i opisać dzieło tego artysty? Jego sztuka, być 
może z powodu wirtuozerii warsztatu, wydaje się na pozór łatwa, uproszczona, bliska de
koracyjności. Tymczasem nic bardziej błędnego. Lustyk ma swoje tajemnice. To malarstwo 
pulsuje, ma w sobie przedziwng moc. Jest na swój sposób dramatyczne i teatralne, bo ob
naża grę toczgcg się wszędzie wokół, nieprzezwyciężalng i wieczną. Jest w jego sztuce coś 
dionizyjkiego i szamańskiego, co zasadza się zapewne na ujawnianiu nieokiełznanej i gwał
townej natury życia, tajemnych związków przyrody z człowiekiem. Lustyk jak gdyby odkry
wa elementarne siły i wektory natury. Fascynuje go ruch wirowy, dynamika wzrastania i uno
szenia się. Ukazuje postaci ludzkie skręcone w spirale, jak gdyby za chwilę miały ze zdwojo
ną energią rozwinąć się i wyskoczyć z obrazu. Oto człowiek w tańcu. Lustyk ze swoją cieka
wością ruchu nie mógł się nie zmierzyć z tym tematem. Dodajmy, że tematem archetypicz- 
nym, prastarym jak sam taniec. O archetypach u Lustyka warto pamiętać. Wiele bowiem 
o nim samym i jego artystycznym świecie mówią owe postaci arlekinów, kobiet uszeregowa
nych w chóry z antycznych tragedii, szekspirowskich i wagnerowskich mitycznych bohate
rów. Spójrzmy na jego słynne konie. Okazuje się, że hippomania Lustyka ma niewiele wspól
nego z polską, a również i zachodnią tradycją „końskiego" malarstwa. Konie te, choć eks
presją ruchu i kształtu potrafią budzić żywe emocje, są przecież jednocześnie symbolami 
malarskiego języka artysty, oznaczają ekstrakt naturalnego żywiołu, istotę piękna, wolności 
i dumy. Jest w nich coś mistycznego. Artysta zdaje się przyglądać im z zapartym tchem, jak 
Sindbad koniom rodzącym się z morskich fal. Lustyk stale wyzwala się z dominacji tematu, 
techniki, formy. Jest niecierpliwy. Poszukuje coraz to nowych wyzwań. Podjęte motywy do
prowadza do krańcowych konsekwencji grając z tematem i formą tak długo, jak się da. Mo
tywy rozwija w kompozycje, a kompozycje w serie malarskie. Nie lubi robić tego, co wydaje 
mu się, że już opanował, co mu łatwo przychodzi, co wiąże się z wypracowaną i sprawdzo
ną techniką. Autentycznie ceni artystyczną przygodę i „brnięcie" w nieznane. Najciekaw
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sze dla mnie w pracach Lustyka jest to, iż odczuwa się w nich, że artysta bawi się malarskim 
kształtowaniem form, wydobywaniem koloru, przekształcaniem motywów i technik.I mimo 
że malarstwo to ma wielkq siłę oddziaływania, że przemawia niekiedy z przejęciem i pato
sem, to jednak w przedziwny sposób pozostaje wcięż zabawę, grę artysty z samym sobę 
i z odbiorcę. Kolejna rzecz domagajaca się wyjaśnienia, to tajemnica urody tych obrazów. 
Nawet te najbardziej turpistyczne i katastroficzne w wymowie, mówięce o ludzkim cierpie
niu, sq w niezwykły sposób urodziwe, żeby nie powiedzieć dekoracyjne. Lustyk potrafi o rze
czach porażajęcych i ponurych i opowiadać przy użyciu środków prostych, a przy tym wy
rafinowanie pięknych. Trudno jest jednoznacznie wskazać na jego nauczycieli w sztuce. Czu
je się zaplecze tradycji polskich mistrzów pastelu, z Wyspiańskim na czele. Gdzieniegdzie da 
się zauważyć Witkacowskę logikę formy. Ale sq to zaledwie migawkowe skojarzenia, nie da- 
jęce podstaw do śmielszych wniosków. Z pewnościę nie można Lustyka uważać za eklek- 
tyka, choć potrafi on zbierać i zapamiętywać plastyczne efekty i w swoisty sposób je prze
twarzać na użytek własnych prac. Wyrósł niewętpliwie z polskiej szkoły plakatu i ten rodo
wód jest w jego sztuce widoczny. Charakterystyczna dla Lustyka syntetyczność, szczególne
go rodzaju skupienie i lapidarność języka stamtęd właśnie pochodzi. Czuje się plakatowę 
logikę, dyscyplinę, ekspresję. W każdej pracy Lustyka tkwi pewien koncept, pomysł konstruk
cyjny obliczony na to by wzbudzić napięcie i emocje odbiorcy. Lustyk boi się rozgadania, 
plastycznej logorrei. Przenosi siłę, skupienie i skrótowość właściwę sztuce plakatu do malar
stwa i czyni to w sposób twórczy i skuteczny jak nikt inny w jego pokoleniu. Trudno mówić 
o figuratywności czy też abstrakcji w twórczości tego artrysty. Lustyk niweluje ten zadawnio
ny podział. Oba te tryby wypowiedzi malarskiej w jego pracach przenikaję się wzajemnie 
i znoszę. To cecha niezwykła, też warta zapamiętania. Zastanawiałem się nad „amerykań- 
skościę" Lustyka. Z pewnościę jest coś na rzeczy, ale bardzo truno jestto „coś” ujawnić i na
zwać. Czuje się, że jest artystę otwartego, szerokiego i bogatego rynku sztuki. Ma w sobie 
coś z amerykańskiego poety Walta Whitmana. Też jest artystę witalności i sił natury. Artystę 
prostych form, wielkich przestrzeni i głębokiego oddechu.

Andrzej Kruczyński
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MALOWANIE MUZYKI
Pięciolinia jest tylko umowna - podobnie jak inne znaki, kojarzone prosto z zapi
sem nutowym. Nie chodzi o ilustrację. Sens nie śpi w szkicowaniu obrazów, któ
re wyobraźni podsuwa muzyka. Ani w tworzeniu rysunku - wariacji na temat 
partytury.

Tu najważniejsze jest poszukiwanie istoty dźwięku: smaku, blasku, barwy, drżenia... 
jak przełożyć brzmienie na formę plastyczną? Jak, unikając wtórności, czy - co 
gorsza jeszcze - jego zmatowienia, nadać widzialny kształt temu, co tak całko
wicie niematerialne?

Tajemnica tkwi w niewypowiedzianym.

Graficzna abstrakcja, zrodzona z inspiracji, sama pozostaje jedynie inspiracją: 
do indywidualnego odczytania, rozpoznania. Otwiera spojrzenie patrzącego 
na myśl, która zaprowadzić go może do bardzo osobistej interpretacji tak plasty
ki, jak i muzyki, z której wyrosła. W ten sposób proces twórczy i odbiór dzieła za
taczają swoisty krąg: rysunek budowany jest na dźwięku i ku niemu też prowadzi. 

Obrazy układają się w pewien ciąg. Może to być ciąg fraz muzycznych, ale rów
nie dobrze emocji twórcy, emocji odbiorcy, wreszcie: emocji odtwórcy - niezby
walnego arcypośrednika, bez którego dzieło kompozytora pozostanie dla od
biorcy niedostępne.

Wszystko zaczyna się bardzo spokojnie: pojedynczy dźwięk, który napoczyna ci
szę. Potem kolejny, i jeszcze jeden... szybko girlandy ożywianych - być może dłoń
mi pianisty - nut. Ulotne chwile odczuć, gwałtowne uniesienie, pozornie bezpla- 
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nowo płynący strumień muzyki: prawdziwa feeria brzmieniowych barw. Co widzi 
nasza zasłuchana dusza? Co zobaczył plastyk? Co zobaczył grający muzyk? Co 
widział kompozytor?

Na papierze powstaje świat tak indywidualny, jak odbiór patrzącego. A może 
słuchacza...?

Kształt, kolor, śmiech, rozproszenie, wiatr, słońce, cztery pory roku... Kto powiedział, 
że Chopin musi być smutny? On też kochał, on też tańczył, dokuczał i sięgał po 
wszystkie tajemnice życia.

Zresztą, czy to koniecznie Chopin na tych obrazach?

Czy one koniecznie w takim, a nie innym ciągu mają być widziane?

Każdy niesie swoje własne znaczenie. Każdy obdarzony własną wymową, od
działuje na wyobraźnię zarówno jako forma indywidualna, jak i element twór
czej całości.

Niech więc będzie teraz przestrzeń do własnego patrzenia. Tu tak kreacja, jak jej 
odbiór, odbywają się w przestrzeni między muzyką a obrazem. Słowo niech po
zostanie na boku.

Na ostatnim obrazie pada ostatni dźwięk..^

Agnieszka Kłopocka
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5tl Annual Peachtree International 
Film Festival
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TEATR WIELKI
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im. Stanisława Moniuszki

11-17 maja 2013 
Teatr Wielki - Opera Narodowa 
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Polskie
IGNACY JAN PADEREWSKI



Bogusław Lustyk
Urodzony w 1940 r.
Studia w Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróż
nieniem na wydziale malarstwa i grafiki w 1965 roku. Uprawia malar
stwo, rzeźbę i grafikę użytkową.
Miał ponad 40 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, między 
innymi w: Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork, Waszyngton, Atlan
ta, Chicago, Filadelfia), Niemczech, Szwecji, Finlandii, Francji i Australii.
Uzyskał 25 nagród za twórczość w dziedzinie plakatu i malarstwa, 
w tym 8 w konkursach organizowanych przez Polski Komitet Olimpijski.
Twórczość Bogusława Lustyka była eksponowana na Olimpiadach 
w Barcelonie, Atlancie i Londynie.

W 2012 roku realizował w Londynie unikatowy projekt „Malowana 
Kronika Olimpiady" pod honorowym patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
Od 2002 roku współpracuje z Teatrem Wielkim Operą Narodową 
w Warszawie, co zaowocowało dwoma dużymi wystawami.
Z okazji jubileuszu 150 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina przygo
tował cykl obrazów p.t. „Malowanie Muzyki", który był eksponowany 
w Galerii Kordegarda i na Międzynarodowym Festiwalu w Międzyz
drojach (w trakie tych ekspozycji obrazy były interpretowane muzycz
nie przez Waldemara Malickiego), a także na wystawach w Chicago 
i Saratoga Springs (w trakcie tych wystaw obrazy były inspiracją do 
muzycznych improwizacji dla amerykańskich muzyków jazzowych). 
W ramach współpracy z Teatrem Wielkim zaprojektował oprawę 
promocyjną 8.. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Tade
usza Moniuszki.
Ostatnie wyróżnienia:

2013 - Srebrny medal na Biennale Plakatu w Katowicach.
2013 - Srebrny Wawrzyn Olimpijski w kategorii Sztuka.
W 2014 i 2015 roku dla uczczenia Powstania Warszawskiego wyko
nał 150 grafik o tematyce powstańczej które wykorzystał do zrealizo
wania na Krakowskim Przedmieściu instalacji w formie barykad „Dziś 
idę walczyć, Mamo" i „Powstańcze Szańce". Instalacje te spotkały się 
z ogromnym oddźwiękiem społecznym. Za realizację tego projek
tu artysta został nominowany do nagrody Norwida. Wydarzenia te 
upamiętnia album wydany w kilkunastu autorskich egzemplarzach.
Przez prawie 20 lat, od roku 1994 artysta przebywa w Stanach Zjed
noczonych, nie tracąc jednak kontaktu z Polską. W Stanach Zjedno
czonych odniósł wiele sukcesów. Między innymi za zaprojektowa
nie oprawy plastycznej Kentucky Derby, jako drugi w 125 letniej hi
storii tego wyścigu, został uhonorowany tytułem Oficjalnego Arty
sty Kentucky Derby. Współpracuje z Narodowym Muzeum Tańca 
w Saratoga Springs.
W tym roku Bogusław Lustyk obchodzi 50-lecie pracy twórczej. Prze
glądem dorobku artysty jest retrospektywna wystawa w Domu Arty
sty Plastyka w Warszawie, która trwa od 8 do 28 września 2015 roku.



CENTRUM POLSKIE I. J. PADEREWSKI asbl de Bruxelles
L'Asbl, fondée en 1997, avec le soutien de la Mission Catholique Polonaise et d'un grand nombre de personnalités admirables, 
est un lieu d'expression et d'épanouissement pluriculturel rassemblant ¿’Bruxelles, des artistes Polonais de divers horizons qui 
chérissent le foisonnement et la diversité. L'institution se maintient sans subsides externes et s'autofinance grâce à la gestion du 
restaurant, des chambres d'hôtes et de la salle de spectacle. Un tel mode opératoire, fluctuant et souvent aléatoire, demande 
beaucoup d'enthousiasme et d'imagination pour réaliser de superbes programmes de promotion de la culture polonaise. 
Dans le coeur de nombreux émigrants polonais en Belgique, vibrent des sentiments intenses liés à la Mère Patrie qui accom
pagnent leurs actions communes culturelles et sociales d'une once de nostalgie pour la Pologne. L'un des plus illustres dé
fenseurs de l'identité et de l'indépendance polonaise dans l'histoire récente, fut sans aucun doute, Ignacy Jan PADEREWSKI. Il 
passa la plus grande partie de sa vie en exil, et c'est peut être pour cette raison qu'il nous semble si proche. Il représente l'ar
chétype de l'homme d'Etat polonais et fut un inégalable ambassadeur de la Pologne, mais aussi un artiste de génie et un pia
niste remarquable. Bien qu'il n'ait pas versé son sang pour sa Patrie, il y est vénéré et est respecté dans le monde entier parce 
qu'il a eu le grand mérite d'être l'ordonnateur de l'indépendance de la Pologne en 1918, après qu'elle ait totalement disparu 
de la carte de l'Europe pendant plus de 123 ans.
Son œuvre convie naturellement à la rencontre des arts parce qu'elle est fondée sur le dialogue intime d'une double appar
tenance culturelle, dont il transcrit et transmet les codes émotionnels et démontre avec tact combien il se sent partagé entre 
sa passion pour son pays d'adoption et la nostalgie de sa chère Pologne natale.
Aujourd'hui, grâce à son rayonnement artistique, le Centrum Polskie I. J. Paderewski est devenu une véritable Institution, un 
lieu de rencontre presque historique, où se mêlent les souvenirs d'éminentes figures représentatives des différentes vagues 
d'immigrés polonais. On y organise de nombreuses expositions, concerts, rencontres littéraires, spectacles, conférences, re
présentations cinématographiques, mais aussi des activités multiculturelles et des rencontres avec d'éminentes figures du 
paysage artistique, culturel, scientifique et politique. Connaisseurs et profanes s'y retrouvent. Tous se sentent heureux dans 
ce lieu, tout simplement parce qu'on s'y sent reconnu et respecté et parce qu'on y favorise la qualité des contacts personnels 
informels, toutes opinions confondues, dans le but de bâtir un avenir multiculturel meilleur. La production artistique pictu
rale est l'une des vitrines internationales de la Pologne moderne, le Centrum Polskie I. J. Paderewski veille aussi à lui consacrer 
une place appréciable de ses activités.
L'asbl CENTRUM POLSKIE I. J. PADEREWKI, remercie tous les artistes, acteurs culturels et bénévoles pour leur attachement à 
la promotion de la culture polonaise en Belgique et les nombreux visiteurs pour l'intérêt qu'ils lui témoignent. Que cette fé
conde collaboration apporte à tous beaucoup de plaisir et de satisfactions personnelles.

Zenon LUPINA 
président
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