
WSTĘP WOLNY dla członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie i ich rodzin, Sybiraków, żołnierzy września 1939 roku, żołnierzy 
Armii Krajowej i akcji „Burza”, żołnierzy Powstania Warszawskiego’44, osób 
niepełnosprawnych wraz z opiekunami, dla seniorów z wnukami, studen-
tów: ASP, historii sztuki UJ, PWST w Krakowie, Wydziału Sztuki UP, WSF-P 
„Ignatianum”, WSH w Krakowie, Historii Sztuki PAT w Krakowie, uczniów 
Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, zorganizowanych grup uczniów ze 
Szkół Małopolski na karty wolnego wstępu, zastępów harcerzy oraz 
repatriantów.
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Grzegorz Stec
malarstwo ciemne epifanie

Malarz, grafik, poeta. Urodzony w 1955 roku w Krakowie, w 1981 
ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych. W latach 1996-2002 
był rezydentem The Society for Arts w Chicago. W „1112 Gallery”, 
The Society for Arts, odbyły się trzy jego wystawy: Letters to the 
Mastres (1996), Exodus or Carnival? (1997) i Aqueducts of Dream 
(1998). W latach 2008-2009 wystawiał w Nowym Jorku, m.in. duże 
wystawy jego malarstwa miały miejsce w Konsulacie Generalnym 
Rzeczypospolitej Polskiej (2008), w Galerii Kuriera Plus (2008) 
i w Fundacji Kościuszkowskiej (2009). Grzegorz Stec użyczał swoich 
obrazów na okładki książek, płyt i plakatów, m.in. dla VI Wielkanoc-
nego Festiwalu Ludwika van Beethovena (Kraków, 2002). O twór-
czości artysty TVP nakręciła film Zadręcza mnie zapach czerni (1991, 
reż. Cezary Nowicki). Grzegorz Stec jest także poetą, wydał dwa 
tomiki poetyckie: Nikt tu nie szuka odpowiedzi, Kraków 1999 oraz 
Melencolia, Kraków 2007. 
www.stec.art.pl

Stec maluje tak, by nikt nie pomyślał, że to się robi łatwo i zajmuje pięć minut. Sztuka jest też pracą, odpowiedzial-
ną. Produkt musi mieć znak najwyższej jakości.
Technika jego malarstwa jest oszałamiająca. Żywioły tam rozpętane są pochodnymi delikatnych muśnięć pędzla, 
przemazań szmatką albo gazą. Kompozycje od najprostszych, jednoprzedmiotowych – po skomplikowane układy 
form, kojarzących się z bitwami, burzami, piekłem i szaleństwem.
Malarstwo Steca podejmuje zadanie maksymalne: ogarnąć oba bieguny, dotrzeć do granic doświadczenia zarów-
no rzeczywistości, jak i czystego znaku. (…)
Znak malarski zdaje się wyrywać ku jakiemuś innemu, nazywalnemu znaczeniu, i odwrotnie: zbyt natrętna 
dosłowność usiłuje się skryć pod efektownymi zabiegami estetycznymi, odwracającymi uwagę od treści ku formie. 
Jest w tym zarazem napięcie i dramatyczność. W efekcie pobudzona ciekawość, każąca wędrować po płótnach 
i płytach pilśniowych jak po labiryncie tajonych i odkrywanych znaczeń. Każdy fragment obrazu może zawierać 
jakąś niespodziankę. Jest to więc malarstwo zapraszające w głąb siebie z obietnicą nie zmarnowanego czasu pod-
czas podróży. Rzadkie zjawisko pośród nudy sztuki dla sztuki albo sztuki dla dekoracji.

Tadeusz Nyczek, 2006
Katalog wystawy Grzegorz Stec, Akwedukty snów / Aqueducts of Dreams, 

Muzeum Łazienki Królewskim w Warszawie, Galeria Ermitaż, 2006
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