
Płonące miasto, olej na płótnie, 120 × 180 cm

Demony wojny
Rafał Bakalarczyk



Kamienny wodospad, olej na płótnie, 120 × 120 cm



Smuta 2, olej na płótnie, 120 × 120 cm Wspomnienie, olej na płótnie, 80 × 80 cm

Tuż po…, olej na płótnie, 80 × 80 cmolej na płótnie, 100 × 100 cm



Pusto-stan II, olej na płótnie, 120 × 120 cm Pusto-stan I, olej na płótnie, 120 × 120 cm

Wychodząc z cienia ciemnej fali, olej na płótnie, 100 × 120 cmZerwany most, olej na płótnie, 120 × 120 cm



Malarstwo Rafała Bakalarczyka
Subtelność zestawiona z chropowatością, momentami aż żylastą, 
z ostrą strukturą materii, z  ledwie widocznymi zarysami czegoś 
konkretnego, w malarstwie Rafała Bakalarczyka tworzy osobny 
świat. Owa subtelność jest sceną, na której rozgrywa się malarski 
spektakl. Delikatność malowanych płaszczyzn jest bliska idealnej 
miękkości, wymagającej od malarza nie lada doświadczenia, 
której kunszt wyrabia się cierpliwie latami i której sposób istnienia 
na płótnie jest „świeży”, „czysty”, pod względem warsztatowym, 
a w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu, pobrzmiewa w tym echo 
dalekowschodniej koncepcji tworzenia sztuki, w której myśl, czas, 
proces, zmaganie i doskonalenie jest funkcją podstawową. Rzeczą 
oczywistą jest to, że samo doskonalenie warsztatu, sprawność 
manualna są ważne, ale to tylko część roboty malarskiej. Trzeba 
mieć coś ważnego do powiedzenia, szczególny rodzaj wrażliwości 
i wyobraźnię, coś wyjątkowego, by w  tworzonym dziele sztuki 
istniała głębia. W obrazach artysty pojawiają się jakieś kształty, 
przedmioty, które w dużym uproszczeniu przypominają struktury 
czy przedmioty świata rzeczywistego, nieokreślone fragmenty 
budowli, dziwny pejzaż, postacie ludzkie umieszczone w  tym 
poważnym, tajemniczym nastroju łagodnego wiotkiego jedwabiu 
światła spływającego w nieokreśloną przestrzeń. Świat zadumy, 
melancholii, przedłużonej refl eksji, żyjący na krawędzi tego zwiewne 
i chropowate. W tym zespoleniu dwóch wartości, w owej harmonii 
dwóch przeciwieństw następuje spotkanie jako nowa jakość, buduje 
się specyfi czny nastrój, z szaroczerni, z przebłyskami czerwieni, 
z mgły brunatnej. Uroda materii tych obrazów zawiera własną 
prawdę, jedynie przypomina świat rzeczywisty, jest sama w sobie, 
malarstwem w malarstwie, tworzy niepowtarzalną poetykę. Ta po-
etyka rodzi się z osobnej wrażliwości artysty i ujawnia się w poetyce 
języka plastycznego, języka malarskiego. Język malarski, czyli kolor 
i jego rodzaj nastroju, chromatyka, sposób położenia plam barw-
nych, ich nasycenie, kompozycja i odręczny ślad narzędzia tworzą 
jego indywidualny charakter, osobność, własną prawdę twórcy. 
Jest w tym malarstwie afi rmacja świata, ale w sposób niebanalny, 
za pomocą milczenia. Sam obraz malarski jako przedmiot jest 
w swojej istocie milczący, bezwzględnie milczący, który zaczyna 
żyć przy spotkaniu wzroku wrażliwego odbiorcy. Malarstwo Rafała 
Bakalarczyka jest tą niezwykłą poetycką przestrzenią, malarską 
przestrzenią, osobną, wystarczy je zobaczyć.

prof. Stanisław Baj, ASP w Warszawie 

olej na płótnie, 60 × 60 cm

Rozdarty orzeł, olej na płótnie, 60 × 60 cm



Rafał Bakalarczyk (ur. 1986) – absolwent ASP we Wrocławiu, członek Polskiego Związku Artystów Plastyków. Uczestnik wystaw in-
dywidualnych i zbiorowych, m.in. we Wrocławiu, Legnicy, Lubinie i Warszawie. Z pierwszego wykształcenia doktor nauk społecznych. 
Pracuje jako badacz polityki społecznej, wykładowca akademicki i publicysta. Zajmuje się tematyką wsparcia osób starszych i osób 
z niepełnosprawnościami. Pisze też wiersze.

KLUB MUZYKI I LITERATURY
pl. gen. T. Kościuszki 10 • 50-028 Wrocław • tel. 71 344 43 30 • 506 85 50 00
klubmil@wp.pl • www.klubmil.pl

Wydała Ofi cyna Wydawnicza 
Klubu MiL Akwedukt

Oprac. graf. i DTP:  Sławomir Pęczek – editus.pl

WERNISAŻ: 4 lutego (sobota) 2023 roku o godz. 16.00 Prace eksponowane do 9 maja (wtorek) 2023 roku
Wystawa udostępniona 3 lutego (piątek) 2023 roku Galeria Klubu MiL otwarta:  pn. – pt. 10.00 –18.00, sob. 12.00 –18.00

Wstęp wolny • Zapraszamy

olej na płótnie, 50 × 60 cm



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /POL <FEFF005b004e006100200070006f006400730074006100770069006500200027006d006f006a006500200052004700420027005d0020005b004e006100200070006f006400730074006100770069006500200027005b004a0061006b006f015b01070020006400720075006b006100720073006b0061005d0027005d00200055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


