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1 : Trzy ciała, 2019

Jarosław Gewinner

rysunek tuszem

100 x 70 cm

l.d. sygnatura i data: Gewinner 2019 Praca zatytułowana "Trzy ciała"

to rozmyślanie nad organicznym aspektem materialnego świata. Wszyscy jesteśmy

jedynie organizmami fizycznymi, a nie nieśmiertelnymi bogami. Nasze ciała

należą do świata natury, z niego pochodzimy i do niego każdy z nas powróci

w odpowiednim czasie. Rodzimy się, dojrzewamy, rozkwitamy, aż w końcu

podlegamy rozkładowi i nie giniemy, lecz zmieniamy formę z fizycznej na czysto

duchową. Na przestrzeni całego życia nasze ciała kilkukrotnie się

odradzają, stare komórki giną, aby na ich miejsce pojawiły się nowe. To

taki mały-wielki cud natury. My, ludzie, jako organizmy fizyczne składamy się

ze struktur. Podczas rysowania tej pracy słuchałem audiobooka pt.: "The

Three-Body Problem" autorstwa Cixin Liu. Jest to genialna powieść z gatunku

science fiction roztaczająca wizję odległych tysiącleci i opisująca

estymacja: 7500 - 12000 zł

cena wywoławcza: 5000 zł

 

2 : Głębia, 2021

Jarosław Gewinner

rysunek tuszem

Głębia 100 x 70 cm

p.d. sygnatura i data: ‘J.Gewinner 21’

Moja praca nad grafiką pod tytułem „Głębia" trwała ponad cztery

miesiące. Po zrealizowaniu cyklu rysunków o tematyce industrialnej, chciałem

powrócić do dziedziny związanej z przyrodą i naturą. Moje podejście do

życia jest dualistyczne, z jednej strony bliska jest mi tematyka ulotności

egzystencji, bezkresu i nieprzewidywalności przyrody, a z drugiej strony jestem

wrażliwy na piękno i niezwykłość świata, jaki nas otacza. Ta druga strona

świata jest przyjazna, bajkowa, zachwyca i wzbudza radość. Możliwe, że nie

byłbym artystą, gdyby nie ten wewnętrzny konflikt.

W pracy pod tytułem „Głębia" chciałem wyrazić mój podziw dla stworzeń

zamieszkujących morskie głębiny. Pociąga mnie ich piękno, złożoność

estymacja: 7500 - 12000 zł

cena wywoławcza: 5000 zł

 

3 : Drzewo wiedzy, 2022

Jarosław Gewinner

rysunek tuszem

100 x 70 cm

l.d. sygnatura i data: ‘J.Gewinner 2022’

Tworząc ten rysunek inspirowałem się biblijną historią o pierwszych

ludziach, którzy musieli opuścić Eden gdyż złamali jedyny zakaz jaki Bóg

im dał, a mianowicie zakaz jedzenia owoców z drzewa poznania. To dobrze

wszystkim znana opowieść. Uciekając z Raju rzeczywiście posiedli wiedzę,

której wcześniej nie mieli; była to jednak jedynie wiedza o grzechu. Żyjąc

w dzisiejszym świecie, w którym, choć niewiele rzeczy jest utożsamianych z

grzechem, to bardzo mocno odczuwamy nasze uwikłanie, słabości oraz lęki.

Dotykają nas codziennie najróżniejsze problemy i troski. Symbolem tego

uwikłania są w mojej pracy gałęzie, które przenikają szkielety budynków,

niegdyś pięknych i wzniosłych, obecnie splądrowanych przez gmatwaninę

estymacja: 7500 - 12000 zł

cena wywoławcza: 5000 zł

 


