Australijscy twórcy na wystawie
w Lublinie

Adam (z prawej) i Andrzej Fiala
Od dwóch lat w kolekcji sztuki Fundacji (dla) Polskiej Sztuki Emigracyjnej
1939-1989, znajdują się dzieła malarskie i rysunkowe Adama Fiali, polskiego artysty
sztuki naiwnej zamieszkałego w Australii. Fundacja podjęła się promocji dzieł
artysty, który od 35 lat mieszka i tworzy poza krajem. Pamięć i tęsknota, marzenie o
symbolicznym powrocie poprzez dzieła i wystawy, utrwalanie kontaktów z ojczyzną,
jest motorem działań Adama Fiali. Artysta nawiązał kontakt z Fundacją w 2017 roku
i poprosił o wsparcie w swoich działaniach wystawienniczych w Polsce. Wystawa w
Lublinie, rodzinnym mieście pisarza, poety, malarza i ilustratora, prezentuje
wybrane dzieła z niezwykle bogatej twórczości artysty. Przez najbliższy miesiąc,

można oglądać dzieła malarskie i rysunkowe, prezentujące szeroki wachlarz
tematów nawiązujących do kultury rodowitych mieszkańców Australii, umiejętnie
połączonych z akcentami sztuki europejskiej, ekspresjonizmu form i treści,
karykaturalnie ujętych postaci. Na wystawie znajdujemy również prace fotograficzne
syna Adama Fiali, Andrzeja, które pojawiły się gościnnie, jako wprowadzenie do
klimatu i atmosfery świata australijskiej przyrody, głównej sprawczyni fantazyjnych
pomysłów dzieł artysty. Wystawę, wspólny projekt Fundacji Teatroterapii Lubelskiej
i Fundacji (dla) Polskiej Sztuki Emigracyjnej 1939-1989, możemy oglądać przez
najbliższy miesiąc (październik) w Galerii Art Brut w Lublinie skąd następnie
pojedzie do Łodzi i Warszawy.
Henryka Milczanowska

Adam Fiala
Adam Fiala
Pisarz, poeta, malarz i ilustrator, urodził się w Lublinie, w 1984 roku wraz z rodziną
wyemigrował do Australii. Z wykształcenia prawnik, debiutował utworami
poetyckimi i grafiką w Kamenie w latach 70. dwudziestego wieku, a później
publikował w Akancie, Naszym Dzienniku i Metaforze. Swoją pierwszą powieść
Jeden myśliwy, jeden tygrys napisał w 1976 roku, odnosząc sukces i uzyskując
pochlebne recenzje krytyków. Kolejne, również dobrze przyjęte powieści, powstały w
latach 1977-1979 – Sprawy rodzinne, Zygzakiem po prostej oraz Termiterium

wisielców. W tym samym czasie z sukcesami wystawiał swoje malarstwo i rysunki w
galerii Desa w Warszawie. Jego prace o charakterze sztuki naiwnej, cieszyły się
powodzeniem wśród odbiorców i kolekcjonerów. W formie i nastroju zbliżone do
prac malarskich Nikifora, zawierały jednak znaczny charakter satyryczny,
szczególnie w pracach z postaciami, zwierzętami, które często odzwierciedlały
ułomności ludzkich charakterów.
W Australii Adam Fiala kontynuuje pracę literacko-artystyczną, pisze wiersze, prozę
satyryczną, rozwija również swoje zainteresowania w kierunku plastyki i muzyki.
Jego wszechstronne pasje poszerzają się wraz z akceptacją życia w nowej ojczyźnie,
w otoczeniu dzikiej przyrody i rdzennych mieszkańców Australii. Twórca sam siebie
określa w „połowie Aborygenem, a w połowie Polakiem”, co niewątpliwie
odzwierciedla się we wszystkich kierunkach Jego działalności artystycznej. Prace
malarskie i rysunkowe Adama Fiali niepozbawione są satyry i ironii, oscylują
pomiędzy naiwną ekspresją sztuki zachodu, a magicznym światem rdzennych
Australijczyków.
Ulubionym gatunkiem poetyckim artysty są aforyzmy i ostatnimi czasy haiku. Od
kilku lat Adam Fiala współpracuje z krakowskim Wydawnictwem Miniatura, gdzie
wydał już kilkadziesiąt tomików poezji ilustrowanej swoimi rysunkami i grafiką. Są to
dzieła o głębokiej refleksji filozoficznej i moralizatorskiej, z ogromną dozą humoru i
dystansu twórcy do siebie i świata. Od 2008 roku ilustruje również książki
zaprzyjaźnionych pisarzy i poetów. W Australii stale publikuje w Pulsie Polonii i
Przeglądzie Australijskim. Jego utwory znajdujemy również na stronach
internetowych amerykańskiego wydania Culture Avenue i w Magazynie Twórczym
Polska-Kanada.

Andrzej Fiala
Andrzej Fiala
Urodził się w Warszawie w 1975 roku. W wieku 8 lat wyemigrował razem z
rodzicami do Australii. Szkołę podstawową kontynuował w Perth – Zachodnia
Australia i tam ukończył szkołę średnią, Carine High School. Następnie rozpoczął
naukę w szkole artystycznej w Taffe w Perth, rysunek i fotografię. Ze względu na
sztywne warunki nauczania zrezygnował z kontynuowania studiów i wybrał bardziej
swobodną i autentyczną formę Art Naive (Art Brut).
Artysta opiera się głównie na samokształceniu dzięki dużej kolekcji książek i
albumów. W swoich rysunkach i malarstwie kieruje się własną intuicją twórczą,
emocjami, które towarzyszą mu w codziennym kontakcie z dziką australijską
przyrodą.
Andrzej Fiala wraz ze swoim Ojcem, Adamem eksperymentuje we wspólnych
projektach artystycznych, realizacjach krótkich filmów o sztuce, opartych na faunie i
florze australijskiej. Artyści wplatają w malowane, bajkowe opowieści o

egzotycznych zwierzętach Australii i przodkach białych przybyszów, historię i
tradycję rodowitych mieszkańców tego kontynentu, Aborygenów.
W pracach rysunkowych Andrzeja króluje przyroda, dzika i groźna, a zarazem pełna
niezwykłych barw i form, nigdzie dotąd nie spotykanych na ziemi. Jego fotografie to
efektowne kompozycje dziecięcych zabawek, wkomponowane w autentyczną
nieokiełznaną przyrodę, inscenizują prawdziwy świat dzikich zwierząt, do których
nie sposób byłoby artyście się zbliżyć. Wyobraźnia dziecka przetrwała w umyśle
dorosłego człowieka, włączającego kreację artystyczną w plastycznych środkach
barw, kompozycji i światła. Oglądając dzieła Andrzeja Fiali, czujemy się bardzo
blisko tego tajemniczego i egzotycznego świata, dalekiej Australii.
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Zobacz też:
http://www.cultureave.com/adam-fiala-artysta-niepokorny/
http://www.cultureave.com/adam-fiala-turpizm-australijski/
http://www.cultureave.com/polscy-artysci-z-australii-anna-adam-i-andrzej-fiala/
http://www.cultureave.com/australijskie-piekno-na-fotografiach-andrzeja-fiali/

