Pomiędzy Suwalszczyzną a Paryżem
Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. – wystawa malarstwa Witolda
Urbanowicza, pallotyna z Paryża, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w
Warszawie, (Ratusz) Plac Bankowy 3/5, Wejście główne C. Organizator:
Mazowiecki Instytut Kultury, koordynator wystawy Romuald Mieczkowski.
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Witold Urbanowicz, artysta o wszechstronnych zainteresowaniach, uczestnik i
świadek działalności pallotyńskiego ośrodka Centre du Dialogue, urodził się w 1945
roku w Zarzeczu Jeleniewskim nad Czarną Hańczą na Suwalszczyźnie w rodzinie
chłopskiej. Jego droga życiowa prowadziła etapami teologicznego wykształcenia
poprzez Collegium Marianum w Wadowicach (do zamknięcia szkoły przez władze
PRL), Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Karowej w Warszawie, gdzie uzyskał
maturę, Seminarium Duchowne w Ołtarzewie koło Warszawy do Paryża, w którym
mieszka od 1972 roku.
W latach 1965-1967 odbył obowiązkową służbę wojskową w Ludowym Wojski
Polskim, z powodu której musiał przerwać naukę. Powrócił do seminarium w 1967
roku. Już w okresie nauki przejawiał zainteresowania artystyczne. Prowadził teatr
„Pallottino-Drama”, w którym wystawił Dzień gniewu Romana Brandstaettera,
Światło gór, Bóg nie umiera. Zajmował się adaptacją Męki Pańskiej. W 1970 roku
napisał sztukę Jak gdyby nie było nadziei, opartą o prozę Antoine’a SaintExupéry’ego. Zrealizował własny projekt kaplicy teatralnej. Otrzymał uprawnienia
przewodnika tatrzańskiego. Seminarium ukończył w 1971 roku napisaniem pracy
dyplomowej z historii sztuki i architektury pod kierunkiem ks. Franciszka Mąkini. 11
czerwca 1972 roku otrzymał w Ołtarzewie święcenia kapłańskie z rąk biskupa
Władysława Miziołka.
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W październiku tego samego roku wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał przy rue
Surcouf 25. Pod tym adresem mieściło się Centrum Dialogu (Centre du Dialogue),
które stało się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku jednym z
najważniejszych ośrodków polskiej myśli niezależnej. Kierował nim ksiądz Józef
Sadzik (1933-1980), filozof, teolog, przyjaciel m.in. Czesława Miłosza, Józefa
Czapskiego i wielu twórców. Jednym ze współpracowników ks. Sadzika został Witold

Urbanowicz, który przyjął odpowiedzialność za techniczne i graficzne sprawy
wydawnictwa i miesięcznika „Nasza Rodzina”. Jednocześnie sprawował opiekę nad
drukarnią księży pallotynów w Osny koło Paryża, w której ukazywały się m.in. książki
Éditions du Dialogue, wydawnictwa założonego przez ks. Józefa Sadzika.
Swoją otwartością na dialog w sprawach wiary i Kościoła wyróżniała się szczególnie
seria Znaki Czasu (około 150 tytułów), do której artysta zaprojektował wiele okładek.
Wybitnym jego projektem artystycznym okazały się wydania dwóch przekładów
biblijnych Czesława Miłosza: Księgi Hioba (1981) i Apokalipsy (1986), z ilustracjami
Jana Lebensteina i ze wstępem ks. Józefa Sadzika.
Największym obszarem artystycznej ekspresji Urbanowicza jest malarstwo. Sceny
religijne, pejzaże oraz erotyki to najważniejsze tematy w jego twórczości. Pierwsze z
nich to dzieła pełne głębokiego duchowego uniesienia. W malarstwie krajobrazowym
artysta powraca zwykle w swoje rodzinne strony. Inne są erotyki – najczęściej
malowane przy użyciu jasnej palety barw, delikatne, pozbawione dosłowności.
Odrębną dziedziną twórczej wypowiedzi jest rzeźba. Prace wykonane z kruchego,
plastycznego stopu metali uderzają ekspresją.
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Obrazy, najczęściej są malowane akrylem na kartonach lub płytach, także pastelem,
farbą witrażową bądź technikami własnymi. Witold Urbanowicz po raz pierwszy
zaprezentował swoje malarstwo w 1997 roku na wystawie autorskiej pt. Dotknięcie
prochu ziemi w Muzeum Diecezjalnym w Opolu oraz w Galerii Ośrodka
Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Łodzi. W 2011 roku nakładem Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ukazał się album Witold Urbanowicz. Artysta
nienasycony. Nadal mieszka i pracuje jako kapłan i artysta w siedzibie księży
pallotynów przy rue Surcouf w Paryżu.
Na wystawie Witolda Urbanowicza w Galerii Mazowieckiej prezentowana jest
nieduża część jego twórczości. Są to obrazy przedstawiające głównie pejzaże, które
przedtem były pokazane na większej wystawie w suwalskim Muzeum Okręgowym,
ukazującej też rzeźbę oraz dorobek artysty związany z działalnością Centre du
Dialogue oraz projektowane przez niego książki.
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O Witoldzie Urbanowiczu na Culture Avenue:
http://www.cultureave.com/witold-urbanowicz-polski-pallotyn-artysta-w-paryzu/

