Informacja prasowa

Chorzów, 23 II 2022 r.

Wystawa „»Całkiem nowy wujek«. Malarstwo Piotra Naliwajki”
Od 25 lutego 2022 r. Oddział Historii Miasta i Region Muzeum Hutnictwa wraz z Miastem
Chorzów zapraszają do budynku dawnego Muzeum w Chorzowie (ul. Powstańców 25). W tym
dniu o godzinie 17:00 odbędzie się wernisaż wystawy „«Całkiem nowy wujek». Malarstwo Piotra
Naliwajki”.
Wystawa ma charakter premierowy i obejmuje wyłącznie niewystawiane dotąd publicznie
prace. Obrazy prezentowane po raz pierwszy szerszej publiczności powstały na przestrzeni
trzech ostatnich lat. Ekspozycja, którą zaplanowano od 25 lutego do 29 kwietnia, jest jedyną
okazją do zobaczenia obrazów. Zgodnie z życzeniem Artysty nie będą one udostępniane w
żadnej formie.
Agnieszka Tybur (kurator wystawy):
Dotychczasowa twórczość Piotra Naliwajki to mistrzowsko opracowane malarstwo
figuratywne, pełne ukrytych znaczeń, kontekstów, cytatów i odniesień. Artysta od lat inspiruje
i prowokuje. Na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI w. przyszedł jednak czas na zmiany. Na
ile radykalne? Odpowiedź będzie można uzyskać odwiedzając wystawę. Zetknięcie z nowym
stylem artysty jeden z gości pracowni malarza, dobrze znający wcześniejsze jego dzieła, określił
trzema przewrotnymi słowami: „Całkiem nowy wujek!”. W istocie malarstwo to zaskakuje i
wyraźnie odróżnia się od dobrze już znanych i rozpoznawalnych obrazów twórcy Przybycia
Jezusa Chrystusa do Chorzowa. Jak odczytać te nowe prace? Czy oznaczają trwałą zmianę w
postawie artystycznej? Czy na pewno ukazał się właśnie zupełnie „nowy wujek”? I czy zagości
na dłużej?
Piotr Naliwajko:
Ekspozycja jest podwójnie premierowa. Zawiera moje nowe prace, co do których nie jestem w
stanie przewidzieć jeszcze reakcji publiczności. Ale otwiera też nowy rozdział w dziejach tego
miejsca. Wystawa inauguruje otwarcie dla zwiedzających Oddziału Historii Miasta i Regionu
Muzeum Hutnictwa, mieszczącego się w dotychczasowej siedzibie Muzeum w Chorzowie. Od
wielu lat współpracuję z tym miejscem, w jego kolekcji znajdują się także moje obrazy. Cieszę
się, że moje nowe płótna stają się elementem tej ważnej chwili w historii miasta.
Wernisaż wystawy: 25 lutego 2022 r., godz. 17:00–19:00
Wstęp na wernisaż jest bezpłatny, na podstawie zaproszeń, które odebrać można w Oddziale
Historii Miasta i Regionu (ul. Powstańców 25) w godzinach otwarcia instytucji.
Od 27 lutego bilety na wystawę w cenie 6 zł (ulgowy 3 zł).
We wtorki wstęp bezpłatny.
Godziny otwarcia Oddziału Historii Miasta i Regionu
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Piątek: 10:00–17:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: 13:00–17:00
Kontakt dla mediów:
Agnieszka Tybur
tel. 32/241 31 04 w. 105
atybur@muzeumhutnictwa.pl
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