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MAREK PALUCH

Marek Paluch ur. 24.12.1954 w Krakowie.
Studia ASP Kraków Wydział Malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Strumiłły 
i prof. Tadeusza Brzozowskiego.
Zajmuje się : malarstwem, grafiką, fotografią, ceramiką i rzeźbą. 

Członek ZPAP Kraków, Grupy Artystycznej Jasień.

Udział w wystawach zagranicznych :
 Niemcy, Słowacja, Czechy, Węgry, Belgia, Austria, Kanada, Japonia.
Wystawy w Polsce : Kraków, Gdańsk, Gdynia, Lublin, Zamość, Piotrków Trybunalski, 
Łagów, Zakopane.

Wystawy indywidualne: Niemcy – Monachium; Kanada – Toronto, Ottawa; Japonia – Osaka; 
Słowacja – Bratysława; Polska – Kraków, Lublin, Gdańsk, Gdynia, Zakopane.

„Na początku była przestrzeń. To dopiero w tej przestrzeni wszystko się dzieje, zmienia się dzień i 
noc. 
Przestrzeń i byt są zasadniczo identyczne, są jednością i wielością i dlatego są ostateczne.”

Max Bence.

Poruszając się w obszarze działań twórczych istotna jest transformacja form przestrzennych i ich wzajemne relacje w 
rzeczywistości zawartej w obiekcie – dziele sztuki. Poznać, albo chociaż zbliżyć się do sfery, której nie da się opisać 
słowem, wymykającej się z racjonalnych metod poznawczych. Jest to niekończąca się droga, która nie musi doprowadzić 
do pełnego określenia i opisania, to proces poszukiwania jest wartością samą w sobie. Proces twórczy jest alternatywnym 
kreowaniem zjawisk mogących zaistnieć w pracach plastycznych, ukazując zmaterializowaną przestrzeń koncepcji, 
wyobraźni, lub emocji. Rejestrowanie zależności i wzajemnych oddziaływań budowanych w przestrzeni obiektu sztuki nie 
mają przedstawiać zobrazowanej rzeczywistości, lecz tworzyć nową wartość, nową rzeczywistość opisującą porządek 
materii jak i bytów pozamaterialnych. To odwieczne relacje struktur podporządkowanych ściśle określonemu porządkowi, a 
nieokiełznanym chaosem. Celem nie jest opisanie rzeczywistości, a wyeliminowanie zbędnych konkretów i przedstawienie 
w postaci wyabstrahowanych struktur, będących samoistnymi bytami. Relacje przestrzeni zamkniętej, ograniczonej 
poprzez geometryczną formę, a przestrzeni otwartej będącej uzupełnieniem, a zarazem obszarem przyległym budują 
określoną realność obrazu. Rzeczywistość form jest określona jako byt niezależny, nie w pełni określony. Obraz nie nie 
formułuje jednoznacznego przekazu lecz konstruuje dylematy, które tak naprawdę nie zostają rozwikłane do końca, dając 
inspirację do wielokrotnego powrotu do tematu, do nowego wyzwania.

Marek Paluch.



  

Poruszając się w obszarze działań twórczych istotna jest transformacja form przestrzennych 
i ich wzajemne relacje w rzeczywistości zawartej w obiekcie – dziele sztuki. Poznać, 
albo chociaż zbliżyć się do sfery, której nie da się opisać słowem, wymykającej się
 z racjonalnych metod poznawczych. Jest to niekończąca się droga, która nie musi 
doprowadzić do pełnego określenia i opisania, to proces poszukiwania jest wartością samą 
w sobie. Proces twórczy jest alternatywnym kreowaniem zjawisk mogących zaistnieć w 
pracach plastycznych, ukazując zmaterializowaną przestrzeń koncepcji, wyobraźni, lub 
emocji. Rejestrowanie zależności i wzajemnych oddziaływań budowanych w przestrzeni 
obiektu sztuki nie mają przedstawiać zobrazowanej rzeczywistości, lecz tworzyć nową 
wartość, nową rzeczywistość opisującą porządek materii jak i bytów pozamaterialnych. To 
odwieczne relacje struktur podporządkowanych ściśle określonemu porządkowi, a 
nieokiełznanym chaosem. Celem nie jest opisanie rzeczywistości, a wyeliminowanie 
zbędnych konkretów i przedstawienie w postaci wyabstrahowanych struktur, będących 
samoistnymi bytami. Relacje przestrzeni zamkniętej, ograniczonej poprzez geometryczną 
formę, a przestrzeni otwartej będącej uzupełnieniem, a zarazem obszarem przyległym 
budują określoną realność obrazu. Rzeczywistość form jest określona jako byt niezależny, 
nie w pełni określony. Obraz nie nie formułuje jednoznacznego przekazu lecz konstruuje 
dylematy, które tak naprawdę nie zostają rozwikłane do końca, dając inspirację do 
wielokrotnego powrotu do tematu, do nowego wyzwania.

Marek Paluch.
„STRUKTURY VI” - 2015. 110X110 cm. (MIXED MEDIA). 

„STRUKTURY XXIV” 2019. 100X100 cm. (MIXED MEDIA). 

„STRUKTURY XXI” 2018. 100X100cm. (MIXED MEDIA). 

„STRUKTURY XXV” 2019. 100X100 cm. (MIXED MEDIA). 

„BLACK & WHITE VII” 2017. 100X100 cm. (MIXED MEDIA). 

„STRUKTURY PRZESTRZENI XV”2020. 101X101 cm (MIXED MEDIA). 

„STRUKTURY PRZESTRZENI VII” 2017. 101X101 cm. (MIXED MEDIA). 

„STRUKTURY XLII” 2020. 100X100 cm (MIXED MEDIA). 

„STRUKTURY PRZESTRZENI X” 2020. 104X104cm. (MIXED MEDIA). 

„STRUKTURY PRZESTRZENI XI” 2020. 104X104 cm. (MIXED MEDIA). 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

CZET MINKUS
Czesław CzeT MINKUS /ur. 27 kwiecień 1957r. Leszno, Polska/ – zajmuje się twórczością
 w obszarach współczesnej muzyki elektro-akustycznej, elektronicznej, improwizowanej oraz
  sztuki  wizualnej i audio-wizualnej.
Jest artystą wizualnym, muzykiem, kompozytorem, a także autorem projektów 
muzyczno-transmedialnych, filmowych i teatralnych.
Od 1975 roku bierze udział w koncertach, wystawach i pokazach działań interdyscyplinarnych na festiwalach, 
przeglądach oraz sympozjach poświeconych sztuce najnowszej w kraju i za granicą. 
Jest członkiem - Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (PTMW), Związku Polskich Artystów Plastyków 
(ZPAP), Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (PSeME).
Specjalizuje się w realizacji projektów poszukujących wzajemnych relacji obrazu i dźwięku 
oraz innych przejawów – intuicyjnych i konstruktywnych form potencjalnych przestrzeni komunikacyjno-
medialnych. 
Szukając kontekstów i napięć między tymi światami, komponuje cykle swoich koncertów - pokazów.
W trans-medialnych prezentacjach wykorzystuje narzędzia i technologie (od tradycyjnych po najnowsze) 
dające optymalne możliwości połączenia sztuki wizualnej, fonicznej, performatywnej i innych, kreując 
wielowymiarowe kompozycje.
Realizuje również specyficzne zapisy partyturowe(graficzne, przestrzenne, foto, wideo, a także biofizyczne).
W swoich kompozycjach posługuje się m.in. takimi formami jak: koncert muzyczno-medialny, 
teatr dźwięku,  sound-performance,  instalacja audio-wizualna, art film, oraz projekty sieciowe net-art. 
Występuje także z koncertami solowymi grając na trąbce i instrumentach elektronicznych z użyciem m.in. MIDI 
sterowników, procesorów brzmień, komputerów, czujników świetlnych, laserów, zintegrowanych projekcji video, 
oraz innych przestrzennych instalacji i obiektów audio-wizualnych.
Ważnym aspektem w części kompozycji jest odkształcanie dźwięków zarówno w sposób akustyczny – 
(poprzez zestawy rur,  płyt metalowych  a także wnętrz o charakterystycznej akustyce) – jak i elektroniczny. 
Dźwięk trąbki często poddawany jest różnorodnym transformacjom zbliżającym go do medium 
elektronicznego.
Współpracował z trębaczem i kompozytorem Tomaszem Stańko – tworząc w 1984 roku Specjalny 
Multimedialny Quintet /real. Teatr Stu, Kraków/.  
W roku 1983 zawiązuje otwartą formację - Space Light Orchestra (SLO), następnie w 2000 roku powołuje do 
istnienia - Music Media Art Ensemble (MMAE), oraz w 2009 r. - MINKUS-TMAexplorers, zapraszając do 
współpracy - w zależności od specyfiki poszczególnych projektów – muzyków,  artystów medialnych i innych 
wykonawców.  
W 2006 zakłada Fundacje TRANS MEDIA  ART CENTRUM  (TMAC).  
W 2009 oraz 2014 r. zostaje stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie - muzyka. 
W 2019 r. jest uhonorowany srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz zostaje mu przyznana 
Nagroda Okolicznościowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2020 r. otrzymuję Medal Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości za 45-letnią działalność twórczą. 



  

W Wystawie bierze udział CYKL 10 OBRAZÓW:

-MONADY_CoV19  (C1)    technika własna 105 x 105 cm    /2020r./

-MONADY_CoV19  (C2)    technika własna 105 x 105 cm   /2020r./

-MONADY_CoV19  (C3)    technika własna 105 x 105 cm   /2020r./

-MONADY_CoV19  (G4)    technika własna 105 x 105 cm   /2020r./

-MONADY_CoV19  (G5)    technika własna 105 x 105 cm   /2020r./

-MONADY_CoV19  (G6)    technika własna 105 x 105 cm   /2020r./

-MONADY_CoV19  (E7)     technika własna 100 x 100 cm   /2020r./

-MONADY_CoV19  (E8)     technika własna 100 x 100 cm   /2020r./

-MONADY_CoV19  (F9)     technika własna 100 x 100 cm   /2020r./

-MONADY_CoV19  (F10)    technika własna 100 x 100 cm   /2020r./

+ AUTOPORTRET    technika własna 70 x 70 cm   /2020r./

+ OBIEKT na postumencie  - GENERATOR USTAWIEŃ ALEATORYCZNYCH (GUA)   
/2020r./
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