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17 czerwca br. w ciechociƒskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej odby∏ si´ wernisa˝ wystawy zaty-
tu∏owanej „Rodzina Dembskich przedstawia…”. Wyeksponowano na niej grafik´ i malarstwo trzech
twórców: prof. Wies∏awa Dembskiego - ciechocinianina, malarza, jednego z najwybitniejszych polskich
grafików oraz jego dwóch synów, Piotra i Rafa∏a Dembskich z Gdaƒska.

Zaprezentowano prace W. Dembskiego, które po-
wsta∏y w ostatnich dwunastu miesiàcach, akwaforty
Piotra Dembskiego, absolwenta Akademii Sztuk
Pi´knych w Gdaƒsku oraz olej Rafa∏a Dembskiego,
równie˝ absolwenta gdaƒskiej ASP. Na Êcianach
bibliotecznej czytelni pojawi∏y si´ pejza˝e, mi´dzy
innymi morskie, architektura, a tak˝e niezwykle barwne
postaci kobiece.

- Dzie∏a profesora goszczà ju˝ po raz drugi w tym
miejscu. Wies∏aw Dembski stworzy∏ wiele prac.
Niejednà zatem wystaw´ trzeba b´dzie jeszcze zrobiç,
˝eby je pokazaç - podkreÊli∏a Mariola Ró˝aƒska,
dyrektor MBP.

- Ma∏o ludzi malowa∏em. Odwa˝y∏em si´ na cykl
„Postaci kobiece”, ˝eby wype∏niç t´ luk´. Zainspiro-
wa∏ mnie kolor i forma - zaznaczy∏ profesor.

- Obrazy Dembskich sà na dotyk, czytelne, dost´p-
ne dla ka˝dego odbiorcy. To jest ta powaga sztuki,
bo sztuka nie mo˝e byç zagmatwana - podzieli∏a si´
refleksjà El˝bieta Pietrzykowska, autor i kurator wielu
wystaw w ciechociƒskiej „Galerii Pod Dachem Nieba”,
twórca i w∏aÊciciel Galerii „Eliana” w Ciechocinku.

Rafa∏ Dembski, jak zauwa˝y∏a M. Ró˝aƒska, witajàc
uczestników wernisa˝u, odczuwa zm´czenie nowo-

czesnoÊcià, stàd w jego twórczoÊci powrót do pi´kna,
prostoty. Wyraênie widaç to na przyk∏adzie wyekspo-
nowanych prac. Dominuje w nich architektura, pejza˝.
Sà to najcz´Êciej reminiscencje z podró˝y, jak chocia˝by
do W∏och czy Francji. W ogóle artysta, co sam pod-
kreÊla, bardziej odnajduje si´ w pejza˝u, tak˝e rodzi-
mym. Na wystawie mo˝na zobaczyç m.in. wzgórze
racià˝skie, cel wielu rodzinnych wycieczek sprzed lat.
Grafiki w technice akwaforta autorstwa Piotra Dembs-
kiego to przede wszystkim architektura miast, takich
jak na przyk∏ad Kraków, Gdaƒsk czy Sopot.

- Wies∏aw Dembski nieustannie zaskakuje swojà
twórczoÊcià. Cykl „Postaci kobiece„ jest bardzo ciep-
∏y, radosny. Rafa∏a natomiast znudzi∏a nowoczes-
noÊç, wraca wi´c do korzeni, czyli do klasyki mala-
rstwa. Akwaforty Piotra niezmiennie sà pi´kne -
podsumowa∏ ciechociƒskà ekspozycj´ Dembskich
Ryszard Lewandowski, kierownik Muzeum Stanis∏awa
Noakowskiego w Nieszawie. W wernisa˝u, poza pro-
fesorem, uczestniczy∏a jego ˝ona Danuta oraz syn
Rafa∏.

Wystawa b´dzie czynna do 17 lipca br., a mo˝e
i troch´ d∏u˝ej…

      Tekst i foto Wanda Wasicka

Podczas wernisa˝u - na pierwszym planie Wies∏aw Dembski i Ewa Wygachewicz.


