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Motto
Przedmioty, którymi zajmuje si´ matematyka, takie jak liczby i trójkàty sà doskona∏e,
idealne, wieczne, niezmienne i przyjemnie
niezale˝ne od ziemskich rzeczy widzialnych.
Nie mo˝na zobaczyç liczby cztery, gdy˝ istnieje ona w innym wymiarze rzeczywistoÊci.
Tak˝e linie, trójkàty i inne rodzaje przedmiotów spotykane w dowodzeniu matematycznym nie mogà zostaç uto˝samione z niczym
fizycznym. Konkretne, fizyczne linie i trójkàty sà tylko przybli˝eniem matematycznych.
Na przyk∏ad doskona∏a linia nie ma gruboÊci, ale ka˝da widzialna linia czy brzeg
obiektu fizycznego zawsze jà ma.
Zwa˝ywszy na impresywnoÊç matematyki,
inne rodzaje wiedzy powinny kopiowaç jà i tak˝e dotyczyç przedmiotów doskona∏ych i niecielesnych. Takimi przedmiotami sà idee.
Platon

Prawdy abstrakcyjne znane sà nam przed
naszym urodzeniem, poczem zapomniane.
˚yjàc pragniemy – na skutek w∏adzy t´sknoty – przypomnieç sobie coÊ, jakby déj∫ vu,
coÊ, co jest spoza naszego „planu”. Bo
t´sknimy za czymÊ, czego nie mamy
w ˝yciu. Liczby i litery, linie odprowadzajà
nas w g∏´bokà przesz∏oÊç, tà kiedy nas nie
by∏o. Linia nie istnieje, liczba cztery jest tylko
dêwi´kiem, podobnie g∏oska. Wprowadzamy to do materii – piszàc i i rysujàc. Ma∏o tego, piszàc i rysujàc, si∏à rzeczy, nadajemy
owym wizerunkom sens. Byç mo˝e, dla
sensu w∏aÊnie przedsi´bierzemy czynnoÊç
pisania i rysowania. A czy to nie nadu˝ycie?
Przecie˝ g∏ównym motorem dzia∏ania jest
t´sknota za zapomnianym. Usensowniaç to
nasza ludzka aspiracja – ona jednak êle nas
prowadzi.
A gdyby znaki, które piszemy, pozbawiç
sensownego ∏adu i sk∏adu, jednoczàcego
„systemu”, mo˝e byÊmy odnaleêli swà przyrodzonà czystoÊç, czystoÊç bez sensu.
Jacek Sempoliƒski

Na ok∏adce: Cyfry arabskie, styczeƒ 2011, akryl, papier, 42x29,5 cm

Krew utajona, maj 2010, akryl, papier, 29,5x21 cm

Profesor Jacek Sempoliƒski jest postacià
wybitnà.
Tysiàce obrazów i rysunków, dziesiàtki wystaw, setki artyku∏ów, setki wychowanków,
nagrody, wyró˝nienia…
Od debiutu artystycznego w 1955 roku dzia∏a nieprzerwanie, pracujàc dzieƒ w dzieƒ,
z wyjàtkiem rzadkich, na szcz´Êcie, chwil,
kiedy z∏o˝ony jest niemocà.
Ch∏onie ˝arliwie wszelkie sygna∏y p∏ynàce
doƒ ze Êwiata zewn´trznego i z otch∏ani
przesz∏oÊci. Kocha muzyk´ i poezj´, zapach
ziemi, szum wiatru, szmer Wis∏y przep∏ywa-

jàcej przed jego domem w M´çmierzu, kocha ludzi.
Odporny na mody i koniecznoÊç szokowania
tworzy sztuk´ niepowtarzalnà, nie majàcà
te˝ naÊladowców, jedynà, przepe∏nionà wielkim ∏adunkiem emocji.
W ostatnich latach nast´puje w malarstwie
prof. Sempoliƒskiego redukcja Êrodków do
niezb´dnego minimum.
Modelem staje si´ idea.
Tematem wiodàcym obecnej wystawy jest
cyfra.
Janusz Michalik

Cyfry arabskie, marzec 2011, papier, akryl, 29,5x21 cm

Cyfry arabskie, litery ˝ydowskie, marzec 2011, akryl, papier, 29,5x21 cm

Krew utajona, maj 2010, akryl, papier, 29,5x21 cm

Krew utajona, maj 2010, akryl, papier, 29,5x21 cm
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Litery ˝ydowskie, luty 2011, akryl, papier, 42x29,5 cm

