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URODZONY W 1956 W LUBLINIE,
GDZIE UKOŃCZYŁ PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH.
STUDIOWAŁ NA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE.
OD 1983 MIESZKA I TWORZY W PARYŻU.

A U T O P O R T R E T

Żyjemy w kulturze tak oślepiającej nas charyzmą, że nie dostrzegamy dyskretnej części
procesu tworzenia.

Susan Cain, autorka „Quiet”

Twórczość Strelnika oscyluje pomiędzy ekspresyjną figuracją i abstrakcją. Różnorodność technik, tematów i stylów sprawia, że oglądając jego dzieła ma się wrażenie, iż są wynikiem pracy
kilku artystów. Mimo to łączy je wspólny punkt, jedna Osoba, która zaskakuje nie tylko złożonością swojej sztuki, ale także rozległym obszarem fascynacji innymi dziedzinami... Piotr i jego
pasja... Dzieła artysty są skarbnicą ukrytych znaczeń, nie zawsze ewidentnych odniesień i subtelnych dialogów z Mistrzami, wymagających od odbiorcy koniecznego „obycia ze sztuką”, co
i tak nie do końca stanowi jedyny klucz do odczytania jego twórczości ... Jest jeszcze inny, ważniejszy niż cała literatura czy filozofia aspekt, odgrywający według malarza najważniejszą rolę: ruch
i światło wewnętrzne obrazu, czysta energia...
Trudno byłoby wymienić wszystkie jego wystawy. Jedna z najbardziej znaczących, zorganizowana w 1989 roku miała miejsce w słynnym Bateau-Lavoir. Później, Decouverte 92 w Grand Palais
w Paryżu, również w Galerie d’Orsay (1996)... Tę ostatnią, zatytułowaną Intervention 2, zorganizowaną przez PLEIADES Communication, powtórzono w paryskim Espace Toulouse-Lautrec oraz
w Chartre, w XII-wiecznej kolegiacie Saint André. Tam też, poza programową Interwencją 2, Strelnik pokazał serię KWIATY, wykonaną własną techniką na bazie maruflażu, opracowaną przez niego na początku lat 90, czy w galerii Caldwell Snyder (San Francisco i Nowy Jork), przez którą był
reprezentowany na wielkich salonach i targach sztuki (Art Basel Miami Beach, Art Chicago, ART
Cologne...). Malarz wielokrotnie wziął też udział w największym na świecie salonie prac na papierze „Works on Paper” w nowojorskiej ARMORY (Armory Show).

Unikając sprawdzonych w jego fachu schematów oraz wszelkich „–izmów” na rzecz wyrazistej
ekspresji, zbliża się, zwłaszcza w wielkich, monochromatycznych płótnach z lat 2009/10, do twórczości Franza Kline’a. W rzeczy samej, u Strelnika nie ma miejsca na frywolność, przeciwnie, każdy
ruch jego pędzla zawiera w sobie głęboką dramaturgię, własnie jak u Kline’a...
Przypadek i akt woli dopełniają się: monotypie wracają ponownie... Są one kompilacją jego dotychczasowych doświadczeń i przemyśleń, które w tym momencie najlepiej oddaje forma abstrakcyjna, wyzwalająca intensywną ekspresję, osiąganą przy pomocy różnego typu narzędzi, często wykonanych wasnoręcznie... Ale też nie ich użycie liczy się tu najbardziej. Grając
z przestrzenią i jej zagospodarowaniem, Piotr potrafi ujarzmić przelotność zjawiska, panując jednocześnie nad formą niezależnie od użytego narzędzia...
Jedną z odsłon udało mi się zobaczyć kilka dni temu w pracowni Piotra. Zapamiętałam jasnoróżową barwną plamę, o której nie mogę przestać myśleć. Ukryta była pośród wielu biegnących horyzontalnie i wertykalnie linii, pośród wielu znaczeń i sensów.
Julita Lech, 2011

Do kolejnych jego osiągnięć należy MONUMENTAL II w Rouen (Salon National des Antiquaires et
d’Art Contemporain, 1994). Prezentował tam iluzjonistyczne krzemienie-głazy o rozpiętości 10 metrów, wykonanych w kształcie nieregularnych kół, co było swego rodzaju kontynuacją wcześniejszego projektu MONUMENTAL I, przedstawiajacego pionowe silexy, nazwane przez twórcę wspólną nazwą Les Fractales. Trzymetrowe megality, przywodzące na myśl ten z Odysei 2001 Kubrick’a,
pokazywane były przez Fundację Jean Jaurès z okazji prapremiery filmu Germinal - Claude’a Berri,
w paryskim Pałacu Kongresowym (1993). Kwintesencję jego zmagań z wymiarem mogliśmy zobaczyć rok temu w jednej z paryskich galerii, gdzie Piotr wykonał monumentalny obraz bezpośrednio
na ścianie w ramach indywidualnej wystawy. W 2012 najnowsze monotypie i „dywan“ pojechały
na salon AAF w Brukseli i do Lille, wraz z galerzystą Matthieu Dubuc.
Jego prace posłużyły firmie Saint-Gobain w akcji na rzecz ochrony środowiska, a dzięki Salonowi MAC 2000, w kolekcji Société Générale znalazły się dwuipółmetrowe Obeliski, prezentowane wraz z dziełami największych twórców ostatniego półwiecza w Muzeum Kampa w Pradze
w 2006 r. Uznany za największy na świecie dom handlowy - MACY’S w Nowym Jorku, ten sam, dla
którego Warhol projektował swoje Buciki - wyeksponował w swoich sześciu reprezentacyjnych witrynach na Brodwayu sześć instalacji Piotra. Był rok 1996... W latach 86-87 obrazy Chaïma Soutine’a zostawiają w Piotra malarstwie istotny ślad... Z czasem na nowo kolory tracą swą intensywność na rzecz pastelowych gam. Zmiany te dokonują się naturalnie. Zależą od kondycji artysty....
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fot. Tomasz Rudomino

selected solo exhibitions

selected group exhibitions

2011-2020
GALERIE ROI DORE - Paris
GALERIE MATTHIEU DUBUC – Rueil-Malmaison

2015
FOIRE INTERNATIONAL DE LILLE

2018
GALERIA MIEJSKA – Czestochowa Poland
2015
ART O’CLOCK Foire International d’Art - Paris
2003-2006
CAMPTON GALLERY – New York
1998-2006
TRAJAN GALLERY – Carmel California
2001
GALLERY M - Denver -Colorado
2000
STRELNIK AT PLEIADES - Pléiades Communication Paris
1999
GALERIE MAXIMILLIAN - Aspen Colorado
1997
SIX WINDOWS ON BRODWAY - MACY’S - New York
1997-2006
CALDWELL SNYDER GALLERY - San Francisco New York
1996
INTERVENTION II Pléiades - Collègiale Saint-André XIIe siècle - Chartres
1995
MAC 2000 Espace Eiffel-Branly - Paris
1994
MONUMENTALE II - Salon National des Antiquaires et d’Art Contemporain - Rouen
1994
LES FRACTALES – MONUMENTALE - Ivry s/Seine
1993
MONUMENTAL - Ivry s/Seine
GALERIE TERRE DE SIENNE - Paris
1992
DECOUVERTE 92 - Grand Palais, Paris
1991
GALERIE Loïc Saint M’LEUX - Paris
1989
ESPACE BATEAU-LAVOIR - Paris
4

2010
SALON D’AUTOMNE - MOSCOU Palais Muravieff-Apostol - Moscow Russia
2010
ART LONDON - MARCH ART FAIR – England
2006
MUSEUM KAMPA - Prague
2005-2009
CAMPTON GALLERY - New York
2003
ART COLOGNE - Caldwell Snyder Gallery - Germany
2002-2008
ART CHICAGO - Caldwell Snyder Gallery USA
2001-2008
MIAMI ART FAIR - Caldwell Snyder Gallery USA
2001-2010
GALLERY M - Denver Colorado USA
1998-2001
ARMORY SHOW - WORKS ON PAPER - Caldwell Snyder Gallery - New York
1998-2008
TRAJAN GALLERY - Carmel USA
1997-2008
CALDWELL SNYDER GALLERY - San Francisco New York
1985-2010
Three expositions in FRANCE:
2004 CONFRONTATIONS - Orleans
1996 GALERIE D’ORSAY - Paris
1995 ESPACE TOULOUSE-LAUTREC - Paris
1993 FONDATION JEAN JAURES - Paris
1988 RICHELIEU DROUOT - Paris
press
LIVING WITH ART - 2005 USA
ARTnews -1997-2006 USA
ART IN AMERICA - 1997-2007 USA
MUSEART - 1995 FR
BeauxArts magazine - 1995 FR
KULTURA - 1986 FR / ETC ...

Untitled
110x124
acrylic on jute canvas
2017
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from the Great confinment period 2020 series

Untitled
53x83
acrylic and oil on wallpaper
2020
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Untitled
46x62
mixed media on newspaper
2020
Untitled
28x23
mixed media on hard paper
2020
Untitled
28x23
mixed media on hard paper
2020
Untitled
43x56
mixed media on wallpaper
2020
Untitled
53X83
mixed media on wallpaper
2020

from the Great confinment period 2020 series

Untitled
43x56
mixed media on wallpaper
2020

7

zamknięty, z dala od pracowni, materiały z odzysku,
gazety, tapety, co pod ręką... zdarte plakaty.
Na szczęście farby, tusze, kredki, ołówki część zachowałem w domu, no i... przydały się,
jak znalazł! Mogłem pracować... dozwolone
jednogodzinne spacery każdego dnia
służyły do poszukiwania dodatkowych materiałów,
wyrzuconych na ulice... I rzeczywiście,
znajdowałem ...farby, papiery, pędzle w wiadrach,
jeszcze mokre... To pozwalało przetrwać.

from the M- for me series

Untitled
128x196
acrylic on cotton
2019
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Untitled
140x244
acrylic on ocker
fine thiny linen
2019
Untitled
180x160
acrylic on cotton
2019
Untitled
220x194
acrylic on bedcover
2018

from the M- for me series

Untitled
160x190
acrylic on cotton
2017-2019
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from the M- for me series

Poppy field
125x142
acrylic on printed
fat cotton
2019
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Untitled
380x132
acrylic on cotton
2019
japanese kakemono form

For Me Serie

from the M- for me series

to nie klasyczne, zagruntowane
płótna, to luźne tkaniny, różnego
rodzaju, różnego splotu, czasem
z wzorem – aplikacją, przyjmujące
wodę, jak papier akwarelowy...
dający możliwość rozmycia farby
i barwników w nieskończoność...
wyrosłe na kanwie wcześniejszych
monotypii, wprost z podłogi
pracowni, z której też zbierają
pozostałości osiadłej tam farby,
jak oczekujących podróżnych,
chcących się zabrać w dalszą
podróż... nie wiedząc,
nie oczekując, która strona
tkaniny dostąpi zaszczytu...
Może recto, verso? A może
obustronna wizja na wylot
zawieszona w czasie?
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from the M- for me series

Untitled
250x200 (n°5)
acrylic on carpet
2015
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from the M- for me series

Z
122x160
acrylic charcoal on yellow cover
2013
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from the M- for me series

Two positions landscape
123x160
acrylic and charcoal on canvas
2013
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from the M- for me series

Two positions landscape
detail
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Untitled
46x53
acrylic and oil
on canvas
2019
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Untitled
76x66
oil and soft pastel on paper
2020

Należy do najciekawszych postaci polskiej sztuki na emigracji. Szczerze przyznaję, że spośród całej plejady znakomitości, a szczególnie tu we Francji, Piotr Strelnik jest jasną wyrazistością tego, co powiedział niegdyś Gombrowicz, że: świat jest pozbawiony Boga, są tylko
artyści.

Strelnik mieszka w Paryżu od 37 lat. Maluje w Montreuil, choć ma za sobą wiele adresów w Paryżu.
Widziałem wystawę obrazów Piotra Strelnika w Galerie Roi Doré. Jedną i to przed laty. Na inne
niestety nie dotarłem, chociaż ta kolejna mogła wpłynąć znacząco na moje pisanie o nim znacznie
wcześniej. To Galerie Matthieu Dubuc w Rueil Malmaison, gdzie artysta pokazał swoje wielkie monochromy, czystą arystokratyczną formę, dotkliwie niepokojącą, dziką i fantastyczną – bo akurat,
tak widzę jego malarstwo.
U Strelnika forma pojawia się jako siła rozgrzeszająca i nieomal boska. Ma w sobie wszystkie zalety
i pokraczności współczesnej sztuki, czuć w nim brak kompleksów i hamulców, a w zamian widzimy absolutną naturalność, słowem czuć tylko jedno: jestem król i władca!
Strelnik to egoista w malarstwie. Ale takim był i Pollock, Picasso czy Klein. Zadufany w sobie, podążający swoją ścieżką. Trochę wariat, a trochę aktor – jakby znów powiedział Gombrowicz. Bo siła
i dojrzałość Strelnika to jego filozofia, intelektualne przesłanie, czasami irytujące, lecz nigdy wszak
obecne u wojskowych, inżynierów, urzędników, sprzedawców i u innych profesji. To ogromny talent, który mocno go osadził w nim samym. Dał mu poczucie, że jest skazany na ponadczasowość.
Strelnik cnotliwy nie jest. Rozmach, gest, ruch pędzla. To wszystko wskazuje na oczywisty brak
cnotliwości. Jego cnotą jest czysty artyzm. Nie jest w końcu hipopotamem, lecz malarzem. Musi
wiedzieć, że swoją pracą wykracza poza życie. Pomiędzy nieomylnością, a resztą świata.
Kiedyś malował złote pejzaże. Ilenea Cornea stwierdziła, że Strelnik jest jak światełko na rozszalałym oceanie. Czuje się w jego obrazach pędzel, dotyk i fascynację naturą. W tych złotych pejzażach,
motywem głównym były łodzie. Uniwersalny przekaz, wpleciony w oniryczną wizję krajobrazu,
osnutą światłem, mgłą, śladem drogi, która jest przecież częścią naszego życia, o ile nie podstawowym, jego znaczeniem.
Droga…
Nie wiemy skąd przychodzą ludzie na ten świat i dokąd z niego odchodzą. Nie wiemy, kiedy umierają. Dlaczego się dręczymy, budując nasz własny świat, nietrwałe schronienie i właściwie dlaczego się z niego cieszymy, kiedy na niego patrzymy?
Strelnik maluje naturę. Patrzy świadomie na otaczający świat, jakby siedział u stóp wielkiej góry,
zamierzając się na nią wdrapać, choć być może jest to pewne, fizyczne szaleństwo.
Czeka na ten właściwy moment.
W tym, co robi jest coś z tego, pewnego japońskiego mędrca: to dziwne, a nawet szalone uświadomić
sobie, że całymi dniami, przesiaduję z naczynkiem na tusz i dla zabicia czasu, przelewam bezładnie na papier, pierwszą lepszą myśl, która mi przyjdzie do głowy…
Bo pory roku zmieniają się, a każdy przejaw tych zmian nas porusza. To właśnie natura.
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Untitled
270x290
acrylic on white cotton
2019
Pisał poeta Bashô: niech młode liście / z oczu posągu zdejmą / kroplę, co świat zasłania
Strelnik uczył się malowania u Teresy Pągowskiej. Nie dotrwał jednak do końca Akademii, krasząc
swoją edukację dyplomem. Odszedł ze szkoły, zaszył się w lubelską wieś. Samotnie, jak ranny wilk
w swojej norze, czaił się na właściwy moment wygrzebania z tej ciszy i zwątpienia.
Czyż sprawiliście, że sukces mój przyszedł za późno? Pisał Gombrowicz. Czy zdołaliście zwyciężyć mnie
w moim nad wami końcowym zwycięstwie? Posłużę się tym zdaniem, dobrze ilustrującym stan psychiczny artysty.
Został derwiszem. W sensie artystycznym, jako podobieństwa do żarliwej i ascetycznej drogi. Wyboru malarstwa. Dewocyjny i natchniony. Został zatem wędrowcem. Najprawdziwszym Nagaremono. W takim kierunku poszedł Kazuo Shiraga, największy malarz japoński naszych czasów.
Strelnik pisze: cholera, odrzuca mnie od realizmu, rysunku studyjnego, odtwarzania realiów. Mimo to
ubolewam, że jestem za mało barwny. Brak kolorów w malarstwie jest chyba tym, czym brak łechtaczki dla
vaginy…
Cierpliwość. Czym jest cierpliwość w malarstwie? Chyba tym, czym woda dla ryby. Trzeba wciąż w niej pływać. Malarstwo to chemia, fizyka, matematyka, geometria wreszcie technika i dopiero potem cała reszta…
Mimo to oczekiwanie jest czymś dla mnie depresyjnym, złym. Nie potrafię siedzieć tygodniami przed czystym
płótnem w oczekiwaniu aż moja wizja się skrystalizuje.
Jestem Piotrusiem Panem…
Otwiera się brama między światami na parę minut. Jeśli jestem akurat przy obrazie, to będę umiał ją sobie
otworzyć moim cudownym wytrychem…
Pojechałem do Montreuil, do pracowni Piotra. Wdrapałem się na sam strych/ na samą górę. Strelnik podał pudełko tajine z warzywami, ser i orzechy, ja otworzyłem butelkę Brouilly. To wino musi
być zawsze chłodne. Pozwala łapać myśli, a wtedy słowa układają się w dalszą całość.
Gadaliśmy o Cézanne i Franzu Kline.
Artyści często ze sobą rozmawiają. Ci ze szkoły nowojorskiej częściej od innych. Może chodzi
o dialog, a może potrzebę przegadania się nawzajem. Piotr często maluje w taki sposób, jakby
chciał z kimś rozmawiać bardziej intymnie. Jim Dine, Nicolas de Staël, wspomniany Franz Kline,
może jeszcze inny ważny Franek, czyli Auerbach. Przychodzą do jego pracowni, siadają na taborecie, rozlewają butelkę i kłócą się o kolor albo formę.
Kiedyś umówiliśmy się w parku w Boulogne. Niedaleko mieszkał słynny Daniel-Henry Kahnweiler,
ale to nie był powód naszego spotkania. Usiedliśmy na ławce w cieniu jakiejś palmy. W Boulogne
pełno jest palm, choć to skrawek Paryża. Chcieliśmy wyzwolić Formę, oderwać się od przyziemności, pchnąć idee w czysty przestwór. Mieliśmy myśli śmiałe i odkrywcze. Bo pióro nie może być
bezczynne, a u malarza wyobraźnia wciąż szuka rozwiązań…
Tomasz Rudomino
fragment większej całości o Piotrze Strelniku, Paryż 2020
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from the Otranto-Lecce road series

Untitled
15x21
mixed media sketches on paper
2018

from the B&S garden, Montigny series

Kilka rysunków ze 140-tu, rysowanych na żywo z przedniego siedzenia
autobusu, kiedy trzykrotnie pokonywałem godzinną trasę Otranto – Lecce,
Lecce – Otranto w południowych Włoszech... Potem w nocnej ciszy pokoju
uzupełniałem rysunki o sygnaturę, a niektóre dopiero wykańczałem, gdyż
jadący z dużą szybkością autobus nie pozwalał na jakiekolwiek zastanawianie się nad znikającą drogą, wirującym nieustannie pejzażem... to był
prawdziwy challenge, chwycić w biegu tyle rysunków...

19

Podparyski ogród przyjaciół w Montigny… Żywy plener
w pełnym rozumieniu tego słowa… tutaj nie musiałem
nigdzie się spieszyć… miałem cały mój czas, a mimo to
rysunki są szybkie, jak gdyby nie chciały zostać przerysowane,
przepełnione zbędnym detalem… mogłem też więc skorzystać
miejscami z wodnych technik i lawować niektóre prace…
To było prawdziwe rysowanie połączone z obserwacją natury,
nie była to tylko praca na swieżym powietrzu… Pierwsze
po latach wyjście naturze naprzeciw - zapomniana adrenalina.

Untitled
21x14
mixed media sketches on paper
2018

detail of work,
plein air 2019, Montigny

from There will be painting(s) series

T H E R E
W I L L
B E
P A I N T I N G ( S )
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view of the workspace,
plein air 2019
Untitled
240x290
mixed media on cotton
2019

from There will be painting(s) series

Wrzesień 2019, dwa tygodnie,
sam w ogrodzie w Montigny…
Ja, Ivo i butelka czerwonego
- codziennego. Czyli.. nie tak sam
I coś; 25 dużych płócien, kraftów,
prześcieradeł… Napowietrzne
malowanie obok natury. Z nią,
przy niej, w niej, ale nie z niej, nie
tym razem… Szaleństwo, intensywność uwolnienie…
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Untitled
39x46
oil on wallpaper
2016
Untitled
91x64,5
oil on cardboard
2015
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Untitled
53x72
acrylic and charcoal on paper
2008
Untitled
56x76
acrylic, soft pastel, aquarelle and ink on paper
2014
Untitled
53x72
acrylic and charcoal
on paper
2013
Untitled
56x76
acrylic and charcoal on paper
2014
Untitled
56x76
acrylic and charcoal on paper
2014
Untitled
56x76
acrylic and charcoal on paper
2014

Papier papier papier
papier papier…
Mówią, że wszystko
przyjmie.
I to jest prawda,
przyjmuje wszystko,
co tylko mu powiesz
...i rozedrzesz.
Niczego nie odmawia,
ale jest też bezlitosny,
najmniejszy fałsz
utrwala
na wieki…
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Untitled
33x24
oil on canvas
2015
Untitled
120x105
acrylic and oil on paper
2016
Untitled
50x64,5
acrylic on handmade panel
2016
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Untitled
60x81
oil on canvas
2016
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Untitled
70x110
oil on canvas
2016
Untitled
200x60
oil and acrylic on canvas
2015
Untitled
92x60
oil and acrylic on canvas
2015
Untitled
135x135
oil on canvas
2016
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Untitled
140x200
acrylic on maroufled craft
2010

27

Untitled
162x162
oil and acrylic on canvas
2010
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from the In the mood for J series

Untitled
monotypes
60x72
2011
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M O N O T Y P I E

from the In the mood for J series
Untitled
monotype
70x85
2011
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view of the exhibition
One man show
Galerie Roi Doré
Paris
2011
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Untitled
200x200
acrylic on canvas
2008
Untitled
200x200
acrylic on canvas
2008
Untitled
210x210
acrylic on canvas
2008
Untitled
200x200
acrylic & charcoal on
maroufled craft
2009
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Untitled
263x321
acrylic on canvas
2008
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Milkshake en rose
162x130
oil on canvas
1989
Pot Rouge
162x130
oil on canvas
1989
Cruche jaune
130x162
oil on canvas
1989

from the Grand Still Life series

Un bout de fromage jaune
130x162
oil on canvas
1989

34

W I E L K I E

M A R T W E

B A T E A U - L A V O I R
M O N T M A R T R E

N A T U R Y

Poele siberienne
162x130
oil on canvas
1989

STRELNIK W BATEAU LAVOIR
(...)To w tym znaczącym miejscu dzieła Strelnika oddają,
poza czystą przyjemnością patrzenia na malarstwo, przyjemność z konfrontacji, w końcu tego tysiąclecia, z jednym
z najbogatszych gatunków w historii sztuki: martwą naturą; Strelnik nigdy nie przestaje być malarzem rzeczywistości: miska, cytryna, stół i ten pęczek porów, niczym
oświecony hołd szparagom Maneta..., przy jednoczesnym
spokojnym spojrzeniu w stronę gigantów amerykańskiego malarstwa. Płótna Strelnika są okazją dla mających
wątpliwości by potwierdzić, że malarstwo ma się dobrze:
dzieła Strelnika odzwierciedlają prawdziwą świadomość
malarza, który prowadzi dialog oraz pracuje z tym, co Europejska Szkoła nosi w sobie od zawsze, to co rewolucyjne
i nowe.

from the Grand Still Life series

Marie Girault, komisarz wystawy,
Paryż, kwiecień 1989
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Grand lemon
140x140
oil on canvas
1988
Grand bouteille blanc
196x130
acrylic on canvas
1989

from the Grand Still Life series

Untitled
76x152
acrylic on canvas
1988
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from the Grand Still Life series

Untitled
114x162
oil on canvas
1989
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La Table
103x70
oil on cardboard
1992
Le Tabouret
106x76
acrylic on canvas
1988

from The stools series

...pojawiały się
od samego początku;
nieodzowny dla mnie
element martwych...
na równi ze stołami,
krzesłami, fotelami.
Podstawa wszelkiej
stabilnej kompozycji
i naturalna geometria
rzeczy...Podpora
naszego ciała jego schronienie,
ostoja.

38

T A B O R E T Y

Untitled
69x39
acrylic on cardboard
2018
Untitled
50x32
acrylic on paper
1992
Untitled
73x54
oil, acrylic and sand
on canvas
1998 - 2015
Untitled
32x50
acrylic on paper
1987

from The stools series

Untitled
32x50
acrylic on paper
1988

39

WHITE CATALOGUE
(cover)
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K A T A L O G

Three poles in water
130x162
acrylic on canvas
1988
Piotr Strelnik, from stroke to pure colour

A sundry summer’s afternoon in the south of France. The artist has hung a large sylvan landscape from his garden gate. It is but a sketch. Suddenly, a little girl rushes towards the painting crying wolf, jubilant, her hands
outstretched towards the path which disappears amidst the trees. The artist had worked a plat. What until
then was only a two dimensional image had abruptly become a living space. The tale is as old as painting itself.
It tells the story of Mimesis, the epic journey of representation. Beyond the question of illusion in art however,
it accounts for Strelnik’s peculiar manner of working, his assured hand and the speed of his execution. His studies in Poland, at the lycee in his home town of Lublin, then at Warsaw’s Fine Arts College, made him an outstanding draftsman. The strengths of his training pierce throughout his work, including in his most figurative
paintings. His skill is evidenced in his ability to evoke space in a few brush strokes as it is in the infinite play
of black upon white which features repeatedly in his work, a breathing space between two canvases saturated
with absolute, pure colour. True of the several paintings of blazing forests he did in 1987 following upon his
father’s death; equally true of his still-lifes. In the course of an interview he gave six years ago, Strelnik confided that throughout his early adult life, „he did not dare to throw himself into painting, that painting came
later in his life.” When he moved to Western Europe in 1983 and completed his first paintings, in Paris, his work
took on a new dimension. „I had a good knowledge of art history and for the first time, an atelier in which to
work.” From this atelier, emerged almost eighty paintings, all inspired by memories of his native countryside.
A manner of exploring his roots, of exorcising his Polish years. At last, he began to feel himself a painter.
Since 1986, Strelnik has produced several dozen paintings yearly. Soon, he began using other supports than
canvas. He brought cardboard into play, a material that allowed him to work with greater haste and to paint
in a manner akin to his earlier drawings. In 1988, he imagined a series named „Tarpaulins” for which he made
supports from superimposed sheets of paper before painting the work itself.v
Practical reasons informed this choice (a tarpaulin can be rolled up and takes less space than a canvas stretched
across a frame). The artist however also made the best of this experiment to explore the multifarious opportunities offered him by its light and irregular surface. Experiment followed experiment whilst his draftsman’s
skills found the most unlikely expressions, in notches and grooves cut into the surface of his materials, or in
calligraphy, which in turn, he has deployed at the heart of paintings on canvas where colour and matter jubilate. The „Pots” he made in 1992, small formats in black and white on paper, he painted in oils; yet most onlookers
would mistake them for pastels or monotypes, a drawing technic employing typographic inks which Strelnik
developed as a student. In this manner, painting and drawing have become ever more closely intertwined. A
fitting return to his artistic origins.

Marie Girault, 2000
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from the Vases and pans series

Vase noire en blanc et argent
98x238
oil on maroufled paper
1992
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from the Vases and pans series

Cassrole a bec red fluo
140x 130
acrylic and charcol on canvas
1992
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Untitled
76x106
oil on cardboard
2015
Casserol 2
32x50
oil on paper
1992
Casserol 8
32x50
acrylic on paper
1993
Untitled
30x42
oil on hand made paper
1992 - 07

from the Vases and pans series

Casserol 9
30x42
oil on paper
1993
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Black pot
(first lighting version)
240x165
acrylic, chalk and vernish
on maroufled paper
1990
Pot
33x25
acrylic and oil on paper
1992
Untitled
27x50
oil on paper
1992
Pot
33x25
acrylic and oil on paper
1992

from the Vases and pans series

Black pot
(second lighting version)
240x165
acrylic, chalk and vernish
on maroufled paper
1990
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Grand cassrole vertical
231x148
mixed media on maroufled paper
1992-07

from the Vases and pans series

Od greckiej wazy
do zwykłego rondla.
Garnki, naczynia
do różnych celów...
nierozerwalne
ze stołami, taboretami,
zmartwychwstałe
kiedy pełne,
martwe kiedy puste... ?
Niekoniecznie.
Nawet puste, bada
swoje wnętrze
i swoje formy – od tych
najprostszych,
wiejskich, do tych
wyrafinowanych,
z antycznej Grecji
i bliższej Miśni...
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from the Vases and pans series

Three silver vases
260x290 with frame
mixed media
1993
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from The Long Heads and The Heads series

Untitled
72x40
mixed media works on paper
2018

from The Long Heads and The Heads series

G Ł O W Y

47

Głowy-przedtem torsy- postacie, grupy,
ciała bez twarzy, twarze bez ciał...
Nagły powrót do odszukania i nadania
moim pracom czytelnie ludzkiej twarzy,
setki twarzy, za każdym razem, portrety
moich własnych myśli i stanów ducha,
mierzenie własnego człowieczeństwa….

Untitled
70x49
mixed media works on paper
2016

Stone wheel
130x130
mixed media on silk paper
1993-94
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Troix silex
500x600
mixed media on self made support
1993
MONUMENTAL
400x1000
mixed media on self made support
Rouen, 1994

WYGASŁE PLANETY,
METEORYTY, NARZĘDZIA
DZIURAWE SKAŁY,
ZĘBY PRZODKÓW, KOŚCI.
BRĄZY, GAZA, KRAFT,
PAPIER JEDWABNY
i SKALA,
która czasem nas prześladuje - w danym momencie,
kiedy chcemy wyrazić więcej przez WIELKIE,
kiedy MAŁE zdaje się już nie wystarczać…
kiedy chcesz oddać więcej niż masz do oddania,
kiedy następuje rozprężenie objętości i przestrzeni,
kiedy prehistoria, starożytność, katedry, Manhattany
kuszą swoim spektaklem…
kiedy stajesz sie przeciwieństwem tego kim byłeś
kiedyś ...kiedy byłeś jeszcze małym chłopcem.
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Les Fractales
430x5000
mixed media on self made support
L’ensemble monumental Ivry-sur-Seine 1993
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from The flowers series
51

Flower from fifty
220x80 each
mixed media on self made support
1994

K W I A T Y

Flower from fifty
220x80 each
mixed media on self made support
1994

Przeciwieństwa, z których jest zbudowana sztuka: lekkość
płatka róży i skały symbolizującej ciężar wykutego
w metalu liścia, podszytego wiatrem ...Kwiaty. Skamieniałe
albo żywe. Giętkie i gasnące, lub sztywne, jak wycięci
z szablonu żołnierze. Jak cienie wycięte w jednobarwnym
jedwabnym papierze przykrytym całunami gazy,
ich stroboskopową powłoką...

from The flowers series

Three flowers from fifty
220x80 each
aluminium powder and acrylic on maroufled silk paper
1994
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Untitled
monoprints
60x72
2011-2012

M O N O T Y P I E

from the In the mood for I series

quasi spontaniczny zapis myśli lub jej braku,
encefalograf pracy mózgu – in statu nascendi
myśli – ich nie myślenia, myślenie zmysłowe,
narzędzie, przedłużenie ręką pracy mózgu...
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from the In the mood for I series

Untitled
monoprints
60x72
2011-2012
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Untitled
monoprint
85x70
2011
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Untitled
monoprints from wood

from the Cosmic precious stones series

view of the studio
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from the Animals series

Great Orion
162x196
acrylic on canvas
2005
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The Vultures
146x196
acrylic on canvas
2005
Blue Bucephal
130x130
acrylic on canvas
2006

Z W I E R Z Ę T A

from the Animals series

Zwierzęta giną - co raz wymiera bezpowrotnie któryś z gatunków… Więc póki żyją,
to je chciałem malować, nie dinozaury! Tylko właśnie te, żyjące tu i teraz, obok nas,
te wielkie, monumentalne… Te, które najczęściej są narażone na wyginięcie...
To dla nich mój hołd za to, że są na Ziemi ...Nie jestem tzw „animalistą”, nieważne,
w tym momencie, to one miały znaczenie i mają je ciągle ...ja też już dawno jestem
...dalej. Lata minęły, ale one zostaną - ta niewielka ich malowana grupa ...
i te prawdziwe, wierzę, że wolne, nie zabijane bezmyślnie przez ludzi...
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from the Animals series

Two Great Blue Whals
210x210
acrylic on canvas
2005
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Three vertical boats
162x162
oil and acrylic on canvas
2008
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Untitled
30x40
acrylic on hard paper
1987

Koniec 1985-go roku,
pierwsza w życiu pracownia,
pierwsze obrazy na paryskiej
ziemi. I powrót ;
do moich korzeni. Soutine,
rozrachunek z tym, co miało
być zrobione w Polsce,
a nie było... Dopiero tutaj
mogło znaleźć ujście,
na ulicy Turenne, na Marais,
moje pragnienie by malować
nie tylko rysować. Zdobyty
przez Paryską Szkołę-tamtą,
sprzed i spomiędzy wojen.
A potem łagodne spojrzenie
poprzez amerykańską
Color Field Painting w 1988
13-go 04, w Bateau Lavoir
przy 6, rue Garreau
à Montmartre...
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Carriere
30x30
oil on canvas
1986
Crepuscule
30x30
oil on canvas
1986
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Untitled
73x100
acrylic on canvas
1987
ULYSSE FATIGUE (Krzysztof S.)
107x76
acrylic on cardboard
1987
Untitled
90x70
acrylic on canvas
1987
Untitled
120x160
acrylic on cardboard
1987
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Untitled
210x148
fineliner on paper
1998-99
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1998 – 99, małe szkice robione
w pociągu na trasie Paris St Lazare
- Argenteuil, gdzie wynajmowałem
pracownię, malując w niej obrazy
dla galerii w USA... Na trasie powstało
kilkaset małych rysunków o różnej,
figuratywnej tematyce… I tutaj
w widocznych planszach- w tej pierwszej
po lewej buduję własne obrazy, z własnych
elementów… A z obrazów Soutina
w planszy nr 2, wziąłem jego modele,
używając ich do własnych kompozycji.
Trzy plansze poniżej, to wariacje
z użyciem rekwizytów z Paula Cézanne’a.
Według tych i innych szkiców
powstały wowczas obrazy...

Ogród podwodnych lawin-Stach B.
45x35
monoprint
1981

from The gardens series

O G R O D Y
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Powstawały w Polsce.
Monotypie, pejzaże
wyobraźni. Czasem,
realne jak zdjęcia...
mi-symboliczne,
mi-oniryczne. Mroczne
i świetliste zarazem,
jak i czas, w których
dane im było powstać.
L L Przychodzki o nich
pisał do katalogu :
«...udowodniły wreszcie,
iż warsztat przestał być
dla Strelnika balastem,
a zaczął mu być
sprzymierzeńcem…» I dalej:
«… geneza cyklu to nieistniejący
już ogród w Zamościu,
fascynacja dzieciństwa Piotra...»
I w innym miejscu :
«powiada, że każda technika
interesuje go na tyle, na ile
może wnieść do niej
coś własnego...»

Wężowisko
45x33
monoprint
1981
Leśny
45x35
monoprint
1980
Słoneczna kapusta - Jadwiga D.
45x33
monoprint
1980

from The gardens series

Ogród wiślany 1- Milczewski-Bruno
45x35
monoprint
1981

66

Przychodzki
wspomina o innym cykluo Muzach - w którym : «właśnie
przyrodzie przypadła pozytywna
rola przezwyciężenia anegdoty...»
I na koniec: «...nie wynika wcale,
iż w Ogrodach dominuje płytki
biologizm. Organiczne formy
zyskują w pracach cyklu nową
jakość. Tworzą świat, po czym
ulegając sobie, są przez ten
świat stwarzane. I poprzez to
p o m i ę d z y, sztuka
ciągle się staje»

from the Books series

Bez tytułu
technika mieszana na książkach
seria rozpoczęta w 2009
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Bez tytułu
technika mieszana na książkach
seria rozpoczęta w 2009

Zaczęły się już w 2009 roku, dlatego je nazwałem
moja mała Sykstyna… i trwa do dzisiaj…
I będzie trwała już do mojej śmierci, nieprzerwanie.
Książki uwolniły we mnie poczucie wolności,
praktycznie nieograniczoną swobodę…
Dialog podjęty z jej pierwotną zawartością
dał twórczej myśli nowe możliwości i znaczenia.

from the Books series

Powstało z przerwami już około 800 przeważnie
podwójnych stron. Mają się nawarstwiać, rosnąć
swoim naturalnym rytmem, czekając na godnego
pisarza lub pisarzy, którzy chcieliby dołączyć
do mojego faraonicznego projektu scalania
dyscyplin i wymiany dwóch form ekspresji,
nakładających się na siebie słów w obrazach,
obrazów w słowach...
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from the Books series

Bez tytułu
technika mieszana na książkach
seria rozpoczęta w 2009
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from the Books series

Bez tytułu
technika mieszana na książce
seria rozpoczęta w 2009
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