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W kręgu malarstwa Andrzeja Novak-Zemplińskiego

Twórczość artystyczną A. Novak-Zemplińskiego śledzę z zainteresowaniem od przeszło 6 lat, bo od maja
1974 r., kiedy to po raz pierwszy pokazał on swe akwarele, pastele i rysunki na Jubileuszowej Aukcji
Koni w Książu.

Ale to były dopiero początki.

Już w roku następnym prezentuje on swe obrazy na trzech wystawach, przy czym dwie z nich związane
są tematycznie z koniem.

Pierwszy szkic o A. Novak-Zemplińskim ukazał się w Koniu Polskim w nr 4 z 1976 r. Znalazła się w nim
krótka  genealogia  twórczości  artysty,  dlatego  nie  będę  tu  do  niej  powracał.  Natomiast  ciekawa jest
informacja,  że  w  latach  1975—1980  prace  jego  prezentowane  były  na  14  wystawach  zbiorowych
w Polsce i 5 za granicą (Nowa Zelandia, NRD, RFN). Odbyło się też 5 wystaw indywidualnych, przy
czym dwie z nich oglądaliśmy w roku bieżącym w Warszawie.

Od połowy sierpnia do połowy września br. trwała w Galerii sztuki Domu Wojska Polskiego, wystawa
malarstwa i  rysunku A. Novak-Zemplińskiego.  Obok częściowo znanych miłośnikom jego malarstwa
doskonałych portretów koni zobaczyliśmy także kilka obrazów batalistycznych, a m. in. szarżę 14 Pułku
Ułanów  pod  Wólką  Węglową.  Pokazane  na  tejże  wystawie  rysunki  stanowiły  wyraz  kunsztu
artystycznego, dobrego smaku i dużej kultury osobistej artysty.

Zaledwie w miesiąc później, bo już 18 października 1980 r., w Galerii Piotra Nowickiego na Nowym
Świecie 26, otwarta została wystawa malarstwa A. Novak-Zemplińskiego pt.: „Widoki architektoniczne”.
Licznie przybyli na ten wernisaż zaproszeni goście mieli możność obejrzeć niewiele, ale jakże pięknych
obrazów; jeden z nich — „Łazienki” — prezentujemy obok. Artysta nadal nie ma zamiaru rozstać się ze
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swym ukochanym tematem — koniem, ale występuje on w innej roli.  Poprzednio oglądaliśmy wiele
portretów koni, na których tło było raczej pretekstem. Natomiast na obrazach pokazanych w Galerii PN
konie stanowiły tylko jeden z ważkich elementów obrazów, obok pięknej architektury wkomponowanej
w pejzaż.

Malarstwo A. Nowak-Zemplińskiego jest  na wskroś oryginalne,  a  jedną z  tajemnic jego powodzenia
(obok kunsztu artystycznego) jest —jak napisał w katalogu P. Nowicki — to, że obrazy artysty „są...
romantyczną ucieczką przed współczesnością w świat marzeń i zadumy nad pięknem przeszłości”.
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