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MALARSTWO



TOMASZ BACHANEK
Urodził się w 1962 roku w Puławach. W 1988 
ukończył gdańską ASP w pracowni prof. Kazimie-
rza Ostrowskiego („Kachu”). Uprawia malarstwo 
olejne i rysunek. Zrealizował kilkadziesiąt wystaw 
indywidualnych i wziął udzial w wielu wystawach 
zbiorowych. Prace Tomasza Bachanka znajdują 
się w licznych kolekcjach muzealnych i prywatnych 
w Polsce i za granicą. Galeria Sztuki Wirydarz ma 
przyjemność i zaszczyt po raz drugi gościć u sie-
bie Artystę i jego prace.
Ważniejsze wystawy indywidualne: 1993 – Eu-
rope Des Beaux Arts Gallery, Antibes, Francja; 
1994 – „Femmes, Femmes”, Mougins, Francja; 
1995 – Galeria K. Napiórkowskiej, Warszawa; 1996 
– Clearwater, USA; 1997 – „Grand Bachanalia”, Delray Beach, USA; 1998 – „Bacha-
nalia na zamku”, Kętrzyn; 2002 – Galeria Ars Nova, Łódż; 2004 – Galeria Wirydarz, 
Lublin; 2005 – Salon du Nord, Minneapolis; 2006 – „Gdańskie Bachanalia”, Opera 
Bałtycka, Gdańsk; 2007 -  Galeria w Warszawie Art Warsaw. 2008 – Galeria Szalom 
Kraków; 2008 – Galeria BP Warszawa; 2010 – Galeria Foyer Teatr Śląski.

O czym mówię, kiedy mówię o malowaniu.....*
Malowanie jest dla mnie czynnością, sytuacją bardzo intymną. Jest wypadkową doświadczeń 
życiowych, tego co mnie w życiu spotkało z jednej strony, a warsztatu, wiedzy o sztuce, talentu 
z drugiej. 
Różne moje pasje, fascynacje, nawet te bardzo odległe od malowania jak np. narciarstwo czy treningi 
karate oddziaływają na mnie i w jakiś sposób kształtują moją twórczość, podobnie jak różne radości, 
smutki, a nawet tragedie życiowe.
Kiedyś bardzo chciałem wyjechać za granicę, zobaczyć jak tam naprawdę jest. Wydawało mi się, 
że żyje się tam zupełnie inaczej niż tutaj i dzięki temu będę też tworzył zupełnie inne rzeczy. Kiedy już 
jednak zamieszkałem we Francji, czy Stanach Zjednoczonych przekonałem się jednak, że gdy się 
już tam mieszka, po pierwszym zadziwieniu wszystko jest właściwie normalne i na swoim miejscu. 
Jednak miałem trochę racji; nowe doświadczenia, a tak naprawdę moje reakcje na nie, przefiltrowane 
przez myśli i uczucia składają się na nową twórczość, na nową tematykę i sposoby ekspresji.
Bodźcem bezpośrednim, i szalenie ważnym dla mnie jest muzyka. Jest ona dla mnie katalizatorem, 
przyspiesza moje reakcje, emocje i pomaga przetworzyć je na ruchy pędzla. Pozwala ominąć 
sferę intelektualną i tworzyć intuicyjnie, pozwala przejść bezpośrednio od nieskonkretyzowanych, 
nienazwanych emocji, doznań do obrazów malarskich. Kiedy „niesie mnie muzyka” tworzę najlepsze 
obrazy, takie z których nawet ja, swój najsurowszy krytyk jestem zadowolony. 
Najwspanialszą recenzję, taką która sprawiła mi ogromną, i niezapomnianą radość dała mi pewna 
bardzo już starsza i schorowana kobieta, powiedziała, że gdyby moje obrazy wisiały w szpitalu to 
ludzie by szybciej zdrowieli. Dla takich chwil i takich słów warto malować.
Malowanie to dla mnie twórcze przetwarzanie doznań na nowe jakości, na obrazy.
To, że potrafię przełożyć ten świat zewnętrzno-wewnętrzny na malarstwo uważam za swoje wielkie 
szczęście, chociaż czasami okupione „mękami twórczymi”, jednak warto, naprawdę warto...
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* parafraza tytułu książki Haruki Murakami 
  „O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu”



Mistrz kierowniczki, olej/płótno, 60x50; 2010



Tomasz Bachanek opisuje świat linią i plamą barwną czyli można powiedzieć banalnie, 
że maluje obrazy i tworzy rysunki. Ale jest to zbyt mało…

Malarstwo to jest unikatowe i dosko-
nale rozpoznawalne. Zestawienia 
barw i cieni wysuwają postacie ludz-
kie daleko przed tło sprawiając jedno-
cześnie wrażenie „wciągania” widza 
w środek obrazu, do wnętrza innego 
świata. Innego, ale jakże nam bliskie-
go. Dzięki śmiałym pociągnięciom 
pędzla i manipulowaniu grą świateł 
udało się Bachankowi stworzyć wła-
sny świat, pełen ruchu złapanego 
i uwiecznionego w ułamku sekundy. 
Świat pełen zabawy, barw, światła 
i elegancji. Obrazy te są po prostu 
afirmacją życia, choć życia trudnego, 
czasami groteskowego.

Championat parkingowy, olej/płótno, 65x81; 2010

Oszczędnym rytmem, olej/płótno, 43x53; 2010



Tomasz Bachanek tworząc 
własny niepowtarzalny styl po-
trafi w pełni korzystać z wiel-
kiego dorobku sztuki. Lecz nie 
w wielkich nazwiskach, z którymi 
można jego prace połączyć, tkwi 
siła Bachankowego malarstwa. 
Jest ono bowiem niczym innym 
jak studium świata nas otaczają-
cego, w którym malarz wykorzy-
stuje nie tylko swój talent i swoją 
przebogatą imaginację. Studiuje 
również dzieła innych. Bo czyż 
sztuka nie jest najważniejszym 
elementem otaczającego nas 
uniwersum? I cóż znajdujemy? 
Z całą pewnością nie zbiór su-
chych i martwych naśladownictw. 
Nasz artysta nie cytuje, on z inny-
mi malarzami rozmawia.
Przyciągająca oczy rzeczywi-
stość zabawy, „bachanaliów” 
zastanawia jednocześnie ironią 
i dystansem w kreowaniu za-
dziwiającej kondycji człowieka. 
Jeżeli śmiejemy się z nakreślo-
nych nerwową kreską i ekspre-
syjną plama postaci, jeżeli irytują 
nas one, lub wreszcie jeżeli się 
ich boimy, to zastanówmy się… 
Czyż malarstwo Tomasza Ba-
chanka nie jest zwierciadłem, 
w którym odbijamy się sami? Ktoś 
powie, że krzywe ono… może 
i będzie miał rację. Ale czyż ża-
den z nas nie marzył nigdy aby 
zanurzyć się w takim rozhuka-
nym, gwarnym i kolorowym świe-
cie? Choć na chwilę?

Juliusz Gałkowski

Koncert nad ranem, olej/płótno, 81x100; 2010

Się mitynguj wnet, olej/płótno, 65x80; 2010

Personalny prestiż promuj, olej/płótno, 90x130; 2010



Królestwo pozorów, 
olej/płótno, 65x81; 2010

Wiedzą swoje, 
olej/płótno, 65x81; 2010

Wymiana dobrej woli, 
olej/płótno, 81x65; 2010

Aura względnej szczerości, 
olej/płótno, 81x65; 2010



Specjalne podzi´kowania dla: Dyrektor Marzenny Sendeckiej, Marii Ga∏kowskiej-Bachanek, Ma∏gorzaty
i Jacka Stachnik, ks. dyr. Miros∏awa ¸adniaka, Prezesa Dariusza Marka, Prezesa Miros∏awa Tarasa,
Dyr. Roberta Wiciƒskiego, Dyr. S∏awomira Star´gi, Dr Macieja Kuczyƒskiego, Dyrektora Micha∏a
Wysmulskiego, Prezesa Marka T´czy, Artura Sienkiewicza, S∏awomira Frydrycha, Zbigniewa Lato, Leszka
Gwiazdy i Piotra Andrzejewskiego, Dyr Mieczys∏awa Marcinkiewicza, Artura Targoƒskiego, Waldemara
K´py, Bo˝eny i Andrzeja Ro˝ek, El˝biety i Lecha Cwalinów, W∏odzimierza Orzechowskiego, Paw∏a Ziemby
oraz Krzysztofa Lamcha za ogromnà pomoc w przygotowaniu ekspozycji.

MEDIA PRINT - Drukarnia Offsetowa
ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin
tel.: (081) 536 06 50, fax: (081) 536 06 51

Specjalne podzi´kowania dla:

grudzieƒ 2010 - styczeƒ 2011

Sponsorzy wspierajàcy:

Kurator wystawy, projekt i redakcja katalogu: PIOTR ZIELI¡SKI
Fotografie i reprodukcje prac: ARCHIWUM ARTYSTY, MA¸GORZATA ZIELI¡SKA

LUBLIN

ul. Jezuicka 14, tel. 53 44 658

Opracowanie komputerowe i druk: MEDIA PRINT

Za∏o˝yciel i kustosz galerii: Piotr Zieliƒski  •  Galeria prowadzi sprzeda˝ dzie∏ sztuki

Na ok∏adce: Umk∏o sprawy sedno, olej/p∏ótno, 65x81; 2010

20-112 Lublin, ul. Grodzka 19
tel./fax: 81 441 33 50
e-mail: galeria@wirydarz.com.pl
www.wirydarz.com.pl
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Galeria Sztuki Wirydarz
sk∏ada serdeczne podzi´kowania firmie:

20-113 Lublin, ul. Archidiakoƒska 6a
tel./fax: 081 534 24 14
info@vip.lublin.pl
www.vip.lublin.pl

Tekst: JULIUSZ GA¸KOWSKI

Patronat medialny:

75. wystawa w Galerii Sztuki Wirydarz !



Sponsorzy Galerii Sztuki Wirydarz:

PRACOWNIA Z¸OTNICZA

Wystawy w Galerii Sztuki Wirydarz:
Zofia Kopel-Szulc • Barbara Gawdzik-Brzozowska • Andrzej Dudziński • Krystyna Zachwatowicz i Andrzej 
Wajda • Ewa i Roman Fleszarowie • Zbylut Grzywacz • Jerzy Duda-Gracz • Adam Myjak • Leszek Sobocki 
• Kiejstut Bereźnicki • Maria Tyzenhauz • Tomek Kawiak • Jan Kanty Pawluśkiewicz • Paweł Dobrzycki • 
Ryszard Stryjec • Jacek Waltoś • Jacek Malczewski i inni • Marek Szmidel • Edward Hartwig • Tadeusz 
Kantor • Maciej Bieniasz • Stanisław Jan Łazorek • Tomasz Bachanek • Marian Gromada • Marcin 
Samlicki • Adam Hoffmann • Nikifor • Andrzej Strumiłło • Łukasz Banach • Ewa i Roman Fleszarowie 
• Patrz grzeszniku • Daniel de Tramecourt • Andrzej Umiastowski • Andrzej Dudziński • Jan Kanty Pawluśkiewicz 
• Tadeusz Brzozowski • Adam Faglio • Leszek Sobocki • Tadeusz Boruta • Juliusz Joniak • Piotr Fąfrowicz 
• Grupa Tolerance • Józef Czerniawski • 120 lat za kulisami • Kashinath Chauhan • Bartłomiej Michałowski 
• Kazimierska Konfraternia Sztuki • Mieczysław Olszewski • Marek Andała • Kiejstut Bereźnicki • 
Krystyna Głowniak • Wojciech Zieliński • Michał Smółka • Portret Sarmacki • Janusz Oskar Knorowski 
• Artur Kardamasz • Tomek Kawiak • Henryk Waniek • Ekspress Bystrzyca • Tomasz Karabowicz • Tadeusz 
Dominik • Marian Czapla • Jerzy Gnatowski • Antoni Fałat • Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda • 
Stanisław Baj • Andrzej Borowski • Włodzimierz Borowczyk • Joanna Sierko-Filipowska • Bogusław Jagiełło • 
Małgorzata Fonfria-Pereda • Stanisław Mazuś • Dorota Rakowska
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