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Bogdan Litwin – wspomnienie
Bogdan Litwin (ur. 1948 r.) – artysta malarz, rysownik. W 1969 r. uko czy
Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, tam te w latach 1969-1972 studiowa w
Pa stwowej

Wy szej

Szkole

Sztuk

Plastycznych.

Autor
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indywidualnych: m.in. w Ostrowie Wielkopolskim w Klubie Mi dzynarodowej Prasy i
Ksi ki (1977), w Kaliszu w Wojewódzkim Domu Kultury (1977) i Klubie
Mi dzynarodowej Prasy i Ksi ki (1988) oraz w galeriach niemieckich - w Sömmerdzie,
Eisenach, Weimarze (1989) i Erfurcie (1990). Bra równie udzia w wielu wystawach
zbiorowych, w ród nich: w Ostrowie Wielkopolskim – m.in. w cyklicznych ekspozycjach
Galerii Biura Wystaw Artystycznych („Egeria” – 1991, 1992, 1993, 1994) oraz
Powiatowej Galerii Sztuki Wspó czesnej („Jacy jeste my” – 2000, 2004, 2006); w
Warszawie w Galerii Sztuki Wspó czesnej (V Sympozjum rodowisk twórczych, 1976) i
w Muzeum Karykatury (Eros w karykaturze, 1987 ); w Ornans we Francji (Malarstwo
pejza owe, 1987); w Toronto w Kanadzie (Mi dzynarodowa Prezentacja Miniatury
Malarskiej, 1988); w miejscowo ci Gabrovo w Bu garii (IX Mi dzynarodowe Biennale
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Humoru i Satyry w Sztuce, 1989).
W artystycznej optyce Litwina centralne miejsce zajmowa uwik any w
egzystencjalne horrendum cz owiek, którego malarz najcz ciej przedstawia frontalnie
w pe nych ekspresji, a zarazem ci

cych ku rudymentom geometrii formach. W

najbardziej typowych dla swej twórczo ci malarskiej dzie ach mocno okonturowane,
wertykalnie uj te ludzkie sylwety o twarzach-maskach, przedstawiane jako marionety,
manekiny, cyborgi, artysta rozcz onkowuje lini
anatomiczne segmenty, dope nione
asko

k adzionych

plam.

na syntetycznie potraktowane

ywymi kolorami kontrastowo zestawianych,

Ekspresywn

wymow

tych

obrazów

wzmaga

wyabstrahowane z realistycznych odniesie t o, malowane energicznymi, gestualnej
proweniencji, diagonalnie ukierunkowanymi poci gni ciami p dzla, co mog oby
sk ania do postrzegania wi kszo ci z nich jako ledwie malarskich szkiców, któr to
kwalifikacj uniewa nia jednak koherentno

ich pikturalnych i linearnych aspektów,

wynosz ca je do rangi sko czonych samoistnych dzie sztuki.
Z tym wszystkim wszak e, mimo malarskiej bieg

ci, widome linearne

inklinacje artysty sprawi y, i jego spécialité de la maison by przede wszystkim
wykonywany ró nymi technikami rysunek. Odnajdujemy w nim cz stokro te same co
w malarstwie, pozbawione z udze co do ludzkiej kondycji motywy, ali ci w obr bie tej
dziedziny rodzajem, w którym bynajmniej nie lokowa

swych najwi kszych

artystycznych ambicji, a który w istocie zjedna mu powszechne uznanie, by i
pozostanie rysunek satyryczny. Potrafi w nim zaskoczy widza lapidarnie uj tym
tematem, ale te rozbudowan plastycznie narracj . Z równ swad w ada dopinaj
form lini , jak i krótk , rwan , a nierzadko rozwichrzon swobodn kresk , w g szczu
której wszak e widz zawsze odnajdowa powód jej zastosowania. Okre lonym za
uk adem kresek, a te ich d ugo ci , kszta tem, kierunkiem oraz wzajemnymi relacjami,
a niekiedy i stosownie dozowanym zaczernieniem uzyskiwa

oddaj ce faktur

przedstawianych rzeczy efekty wiat ocieniowe, a st d i zgo a mimetyczne, dzi ki
czemu obok szkicowanych ad hoc rysunków w jego tece pojawia y si te detalicznie
dopracowane, nader realistyczne przedstawienia.
Tak jedna, jak i druga stosowana przeze

strategia owocowa a celnymi
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komentarzami obyczajowymi i politycznymi oraz licznymi karykaturami (m.in. krytyków
literackich – Karola Maliszewskiego i Piotra liwi skiego); w nich te wielokro wyra
swój ironiczny stosunek do otaczaj cej go rzeczywisto ci, od której nie tylko w sztuce
swej z premedytacj konsekwentnie si dystansowa .

B. Litwin, Piotr liwi ski - karykatura

Publikowa

w

„Gazecie

M odych”,

„Gazecie

Ostrowskiej”,

„Gazecie

Pozna skiej”, „Impulsie”, „Nowym Impulsie”, „Polityce”, „Po udniowej Wielkopolsce”
„Prawie i yciu”, „Reklamie”, „Zarz dzaniu”, „L’Estocade” (Francja) oraz w ukazuj cym
si we Frankfurcie nad Menem polonijnym „Przegl dzie Tygodnia”, który w numerze
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4/1990 zamie ci obszern prezentacj jego prac, i w którym te w tym e roku co
tydzie umieszczano jego rysunki. W „Po udniowej Wielkopolsce” mia sta rubryk „a
oliwa wyp ywa”, w „Zarz dzaniu” regularnie ukazywa si

jego „Plan Petera”, w

„Nowym Impulsie” - w latach 2002-2006 - wchodzi w sk ad zespo u redakcyjnego,
puentuj c swymi rysunkami zamieszczane w pi mie artyku y i felietony. By cz onkiem
Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury.
Zmar 27 grudnia 2006 r. Pochowany zosta na cmentarzu przy ul. Boles awa
Limanowskiego. W 2007 r. po miertn wystaw jego dzie zorganizowa a Powiatowa
Galeria Sztuki Wspó czesnej w Ostrowie Wielkopolskim.
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