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Antynomie. Malarstwo Aleksandra Roszkowskiego

Katarzyna Piskorz

Antynomią określamy rozumowanie, które wydaje nam się  

poprawne i oparte na prawdziwych przesłankach, a jednocześnie 

zaskakujące tkwiącą w nim sprzecznością. Równie nieoczekiwane  

i dezorientujące jest malarstwo Aleksandra Roszkowskiego. Figura-

tywna abstrakcja? Barwna monochromatyczność? Kontrolowana 

swoboda? Stonowana żywiołowość? Oksymorony te nasuwają się 

krytykom sztuki opisującym twórczość warszawskiego malarza od 

ponad trzech dekad. Być może wynika to z faktu, że sam Roszkow-

ski o swoich pracach mówi bardzo niewiele, i warto dodać, raczej 

niechętnie. W przed laty napisanym tekście podkreślał, że obrazy 

powinny mówić same za siebie. Obce jest mu sięganie po wątki nie-

będące wynikiem czułej i wnikliwej obserwacji otoczenia, jak i wła-

snego wnętrza. Podkreśla, że jego malarstwo jest egocentryczne. 

Emocje, którymi podszyte jest każde płótno, są skrupulatnie regla-

mentowane i pozostawione odbiorcom bez zbędnego, w odczuciu 

artysty, komentarza.

Wystawa ma na celu ukazanie wieloaspektowości twórczości 

Aleksandra Roszkowskiego. W jej ramach zostały zaprezentowane 

prace od wczesnego okresu, wykonane rok po odebraniu dyplomu 

realizowanego w pracowni Sienickiego i Gostomskiego na warszaw-

skiej ASP, aż po najnowsze prace z 2019.

Wystawę otwierają płótna wchodzące w skład obszernego cy-

klu realizowanego przez Roszkowskiego na przełomie lat 80. i 90., 

który roboczo nazywa „Postaciami bez głów”. Prace te sprawiają 

wrażenie głęboko osadzonych w historii sztuki, stanowią konse-

kwencję fascynacji ekspresją średniowiecznej sztuki, czy też twór-

czością Velázqueza i Rembrandta. Teatralne pozy, ograniczona pa-

leta barwna i niezwykle mocny światłocień tworzą wrażenie trójwy-

miarowości i nadają postaciom rzeźbiarski charakter. Zdeformowane 

i zdekapitowane ludzkie sylwetki zawieszone w ledwo naszkicowa-

nej przestrzeni malowane są w sposób realistyczny i odrealniony 

jednocześnie. Muskulaturę, ekspresję ruchów, obrażenia ciał artysta 

eskalował do granic – granic precyzyjnego studium, ale i ludzkiej 

wytrzymałości. Roszkowski na każdym z płócien kreował postaci 

kulące głowy w geście bezbronności, szukania schronienia, lub też 

odrzucające ją w tragicznym cierpieniu. Figury te sprowadzone zo-

stały do czystej cielesności. Mimo że są krępe i mają naprężone 

mięśnie, jawią się jako materia narażona na nieprzyjazne dlań bodź-

ce. A ich dekapitacja oznacza świadomą redukcję człowieka do 

tkanki i kości, która skazuje bohaterów płócien na bycie pasywnymi 

Antinomies. Painting of Aleksander Roszkowski

Katarzyna Piskorz

Antinomy is defined as a surprising contradiction of two state-

ments which are otherwise correct and based on true assumptions. 

Aleksander Roszkowski’s paintings are similarly unexpected and 

disorienting. Figurative abstraction? Colourful monochrome? Con-

trolled freedom? Muted vividness? For over three decades, these ox-

ymorons have suggested themselves to art critics who describe Ro-

szkowski’s works. This is perhaps due to the fact that Roszkowski 

himself comments on his art sparingly and rather reluctantly. In a text 

written years ago, he insisted that paintings should speak for them-

selves. Roszkowski feels at home with compositional motifs born out 

of the sensitive and insightful observation of both his surroundings 

and his internal world. He emphasizes that his work is egocentric. 

The emotions underpinning each canvas are meticulously rationed 

and given to the viewer without any commentary as Roszkowski 

considers it unnecessary.

This exhibition aims to present the multi-faceted nature of Alek-

sander Roszkowski’s body of work. Works shown here range from 

early ones, created within a year of his graduation from the Sienicki 

and Gostomski studio at the Warsaw Academy of Fine Arts, to the 

most recent ones painted in 2019.

The exhibition opens with paintings from an extensive series 

developed by Roszkowski in the late 1980s and early 1990s, to 

which he gave the working title Postacie bez głów (Headless Fig-

ures). The works seem deeply rooted in art history as a result of the 

painter’s fascination with the expressive power of medieval art or 

works by Velázquez and Rembrandt. Theatrical poses, a limited col-

our palette and intense chiaroscuro create the impression of three-di-

mensionality, giving the figures a sculptural quality. Deformed and 

beheaded, the human silhouettes suspended in a barely outlined 

space are painted in a manner both realistic and surreal. The muscle 

tone, the expressivity of movements and their bodily injuries are es-

calated to the limits of artistic precision and of what the human body 

can take. In each painting, Roszkowski created figures cowering in 

helplessness and in need of shelter, or throwing their heads back in 

tragic suffering. The figures are reduced to pure corporeality. Al-

though they are square-built, with their muscles flexed, they seem 

like raw matter vulnerable to malicious stimuli. Their decapitation is 

a deliberate reduction of the human being to its flesh and bone, 

which commits the characters in the paintings to being passive  

victims of torture, akin to animal carcasses on butcher’s hooks.  
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ofiarami poddawanymi torturom, przypominającymi tusze na rzeź-

nickich hakach. Marek Bartelik recenzując wystawę młodego artysty 

w nowojorskiej Andre Zarre Gallery, dostrzegał ambiwalentność tych 

przedstawień, pisząc: „Krwawiące rany są wyrazem cierpienia, ale 

także pełni czucia. Brak głowy może oznaczać śmierć, ale czy nie 

jest on przypadkiem również symbolem biologicznego spełnienia? 

W bezgłowym człowieku nad uczuciem strachu przez Thanatosa, 

biorą górę niezwyciężona żądza życia i nieprzeparta potrzeba przy-

należności do królestwa Erosa” (Marek Bartelik, „Przegląd Polski”, 

29.06 – 29.07. 1989).

Dramatyzm postaci Roszkowskiego przywodzi na myśl mi-

tyczne i religijne przedstawienia, konotuje idee męczeństwa, które 

oznacza zarówno cierpienie, jak i ideał oddania i spełnienia. Celem 

Roszkowskiego nigdy jednak nie było uderzanie w religijne tony. 

Zgrzebność i korpulentność ciał głęboko osadza te wizerunki  

w strefie profanum, gdzie demony takie jakie zwątpienie, przeraże-

nie, cierpienie i rozpacz nawiedzają nie tylko świętobliwe jednostki. 

Wiele obrazów przedstawiających postaci zostało zaprezentowa-

nych na najważniejszych krajowych ekspozycjach owego czasu, ta-

kich jak warszawski „Arsenał ‘88”, czy „Świeżo malowane”. Obrazy 

z cyklu wystawiane były również na zagranicznych ekspozycjach  

w Nowym Jorku i Berlinie, gdzie zwróciły uwagę krytyki interpretu-

jącej je przez pryzmat kraju bloku wschodniego walczącego o auto-

nomię. Jednak Roszkowski nigdy nie utożsamiał się z podobnymi 

interpretacjami. Według jego słów to wyczuwalne, przerażające 

widmo, z którym toczą nierówną walkę jego postaci, nie jest przy-

obleczone w żaden konkret. W jego odczuciu nie krąży ono  

w określonym momencie historycznym, nieprzypisane jest do kon-

kretnego miejsca geograficznego. Odmalowane przez niego posta-

ci są wyrazem obawy przed czymś bliżej nieokreślonym i nierozpo-

znanym, ale i ponadczasowym. Być może dlatego powrócił do  

motywu postaci po niemalże 30 latach i w 2019 namalował monu-

mentalną pracę przedstawiającą dwie leżące ludzkie sylwetki, którą 

również prezentujemy na wystawie.

Towarzyszące malarskim realizacjom szkice odsłaniają fazę 

poprzedzającą ostateczny obraz, dają wgląd w proces twórczy. Płót-

na sprawiające wrażenie realizowanych „na gorąco”, szybko i pew-

nie powstawały w sposób skrupulatny i przemyślany. Kilka z ekspo-

nowanych w pierwszej sali prac było zwiniętych od czasu powsta-

nia. Intencjonalnie prezentowane są publiczności w oryginalnym 

stanie, bez nabijania na blejtram. Według słów artysty są one „socjo-

logiczną” ciekawostką pokazującą problemy doby utrudnionego do-

stępu do materiałów plastycznych. Ponadto obrazy tworzone na su-

rowym płótnie ujawniają potrzebę tworzenia – silniejszą i istotniejszą 

And yet, in his review of the young artist’s exhibition at the Andre 

Zarre Gallery in New York, Marek Bartelik pointed out the ambiva-

lence of those representations, writing: “The bleeding wounds are 

an expression of suffering but also of the fullness of sensation. The 

missing head may mean death, but is it not also a symbol of biolog-

ical fulfillment? In the headless man, the fear of Thanatos is con-

quered by the invincible desire to live and the overwhelming need  

to belong to the realm of Eros” (Marek Bartelik, Przegląd Polski, 

29.06 – 29.07. 1989)

Roszkowski’s dramatic representations of the human body 

bring to mind depictions of martyrdom known from myth and reli-

gion, which signify both suffering and the ideal of devotion and fulfill-

ment. However, Roszkowski never sought to explore these religious 

undertones. Rather, the severity and sturdiness of the bodies deep-

ly embeds them in the profane, where demons such as doubt, fear, 

suffering and despair haunt not only pious individuals. Many of 

these figurative paintings were presented at exhibitions in Poland 

such as Arsenał ’88 or Świeżo malowane (Wet Paint) around the 

time of their creation. Some paintings from this series were also ex-

hibited abroad in New York and Berlin, where they drew the attention 

of critics, who interpreted them in the perspective of Eastern Europe-

an struggle for freedom. Roszkowski himself never identified with 

such interpretations. He has said that the perceptible, frightening 

phantom with which his figures are struggling does not take any 

concrete form. Roszkowski feels that the phantom is not anchored in 

any given historical moment or geographical place. The figures ex-

press a fear of something undefined and unknown but timeless. This 

may be why he returned to this motif almost thirty years later. In 

2019, he painted a monumental work depicting two human silhou-

ettes lying down, which is also shown at this exhibition.

The sketches which accompany the paintings at this exhibition 

reveal a phase which precedes the finished work, giving insight into 

the process of creation. Although they seem to have been painted 

impromptu, quickly and confidently, these paintings were created in 

a meticulous and deliberate process. Until recently, some of the 

works presented in the first room were rolled up and stored away 

from the moment of their creation. Today, they are presented to the 

public in their original condition, without being stretched onto  

a frame. Roszkowski calls them “sociological” curiosities as they 

demonstrate the difficulties of a period when art supplies were 

scarce. Moreover, paintings created on untreated canvas reveal the 

intense need to create – one that is stronger and more important 

than any final effect after “the finishing touches.” This way, these 

paintings have maintained the expressive power achieved by  
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niż finalny efekt „dopieszczenia”. Zachowały dzięki temu ekspresję 

przynależną działaniu w afekcie, pod wpływem impulsu. Roszkow-

ski przyznaje, że forma tych prac pozwalała mu na zachowanie swo-

body tworzenia. W jego odczuciu właśnie obawa przed pomyłką, 

niewłaściwym wykorzystaniem materiałów czy nawet ich zniszcze-

niem odbierają artyście spontaniczność i odwagę w decyzjach po-

dejmowanych na każdym etapie malarskiego procesu.

Nasz wewnętrzny wszechświat jest przyobleczony w niedo-

skonałą powłokę ciała, jednak to właśnie przez nią odbieramy bodź-

ce i kontaktujemy się z resztą świata. Władysław Strzemiński stwier-

dził: „świat istnieje, lecz bez oczu go nie zobaczymy. Do widzenia 

świata potrzebny jest człowiek, który widzi” (Strzemiński 1974, s. 

238). Roszkowski podkreśla fakt, że każdy z nas widzi inaczej, tem-

perament i subiektywność emocji rzutują na postrzeganie otaczają-

cej rzeczywistości i tym samym na charakterystyczny styl. Pejzaże 

zaprezentowane na wystawie sytuują się na granicy jawy i snu, co 

wynika z zachwytu nad bogactwem przyrody i traktowaniem jej jako 

symulującego, artystycznego bodźca i niewyczerpanego źródła in-

spiracji. Mimo to Roszkowski od czasów studenckich nie maluje ich 

w plenerze, a w pracowni – pod wpływem wspomnień zaobserwo-

wanych zjawisk, ale i afektów oraz intymnych doświadczeń. Już w 

1988 roku stwierdził „równie ważnym obok właściwości formalnych, 

a może dla mnie osobiście ważniejszym w ostatnim okresie, jest 

problem wewnętrznej wizji, emocji i ekspresji, czyż celem sztuki nie 

powinno być możliwie jak najściślejsze powiązanie abstrakcyjności 

problemów formalnych z problemami, nazwijmy to umownie, eks-

presji humanistycznej?”. Konwencja pejzażu staje się tym samym 

tylko pretekstem do obrazowania tego, co nie ma formy namacalnej, 

a jest unaocznieniem wewnętrznej duchowości i wrażliwości. Szcze-

gólnie poruszające są prace z cyklu „Sto metrów do Styksu”, o któ-

rym Andrzej Matynia napisał: „Sto metrów od Styksu znajdują się 

wszyscy bohaterowie z obrazów Roszkowskiego. Zanurzenie w Sty-

ksie czyniło ciało ludzkie odpornym na rany. Ale nie dochodzimy do 

Styksu, giniemy w przypadkowo spotkanym bajorze, giniemy za 

sprawę, lub bezsensownie i głupio, padamy z wycieńczenia, dzie-

siątkują nas wojny i kataklizmy. Nie dochodzimy do Styksu” (Andrzej 

Matynia, wstęp do katalogu wystawy „Krytycy o nas”, Sopot, 1993). 

Artysta nakładał farbę dłońmi i to jej rozmyty odcisk pozostaje cen-

tralnym motywem każdej z prac tego cyklu, który należy do najbar-

dziej osobistych wypowiedzi w dorobku Roszkowskiego.

Pejzaże powstałe pod koniec lat 80. zapowiadają przyszłą pre-

dylekcję ku sztuce abstrakcyjnej, niezwykle żywiołowej, jednocze-

śnie wywodzącej się z estetycznej tradycji koloryzmu. Prace te moż-

na określić figuracyjną abstrakcją lub abstrakcyjną figuracją. Oksy-

working impulsively and acting on strong emotion. Roszkowski ad-

mits that the form of these paintings allowed him a greater freedom 

of creation. He feels that the fear of error, of some inappropriate use 

of materials or even of their destruction deprives artists of spontane-

ity and courage in decisions made at every stage of the painting pro-

cess.

Our internal universe is encased in the imperfect shell of the 

body. Yet, it is precisely through the body that we are able to receive 

stimuli and connect with the rest of the world. As Władysław 

Strzemiński wrote, “the world exists, but we could not see it without 

eyes. In order to see the world, we need a person who can see” 

(Strzemiński 1974, p. 238). Roszkowski stresses the fact that every-

one sees differently, that one’s temperament and subjectivity affect 

the perception of the surrounding reality, and therefore determine 

one’s characteristic style. As a result of Roszkowski’s admiration for 

nature’s wealth and his treatment of nature as an artistic impulse and 

an endless source of inspiration, landscape paintings presented at 

this exhibition are situated at the boundary between dream and real-

ity. And yet, since his university days, Roszkowski has not painted 

them en plein air but at his studio, based on his memories of ob-

served phenomena, his affect and intimate experiences. As early as 

1988, he concluded: “what is as important as formal properties, or 

perhaps more important to me personally in the recent period, is the 

problem of internal vision, of emotion and expression; shouldn’t the 

aim of art be to link the abstractness of formal problems possibly 

close with – so to speak – humanist expression?” This way, the con-

vention of landscape painting becomes merely a pretext for imagin-

ing of what has no tangible form but is the demonstration of internal 

spirituality and sensitivity. Works from the series Sto metrów do Styk-

su (One Hundred Metres to Styx) are especially moving. Andrzej 

Matynia wrote: “All of Roszkowski’s characters are one hundred me-

tres to Styx. Plunging into Styx made the human body immune to in-

jury. But we do not reach Styx, we die in the first encountered pud-

dle, we die for a cause or senselessly and stupidly, we fall from ex-

haustion, we are decimated by wars and disasters. We never reach 

Styx” (Andrzej Matynia, introduction to the catalogue for the exhibi-

tion Krytycy o nas, Sopot 1993). The artist applied paint with his own 

palm, and his blurred handprint becomes the central motif for all the 

paintings in this series, the most personal of statements in Rosz-

kowski’s body of work.

Roszkowski’s late–1980s landscape paintings foreshadowed 

future his predilection for abstract art: extraordinarily lively and de-

rived from the aesthetic tradition of colourism. These works can be 

called figurative abstractions or abstract figurations. In particular, 

moron ten odnosi się w szczególności do prac, na których elementy 

przyrody zostają zasugerowane przede wszystkim dzięki tytułowi. 

Ma to miejsce w przypadku najnowszej pracy powstałej latem 2019 

roku, gdzie w plątaninie ekspresyjnych pociągnięć grubego pędzla, 

dzięki tytułowi, widz dostrzega ślady ptasiego bytowania, takie na-

niesione gałęzie i zgubione pióra. Z kolei „Pola w śniegu” to pozor-

nie monochromatyczne płótna usiane siatką grubych strug olejnej 

farby. Są to ślady stopniowego topnienia zaległego śniegu, którego 

barwa daleka jest od świeżej, czystej bieli. Tutaj pojawia się kolejny 

paradoks, który można określić barwną monochromatycznością. 

Każdy kolor zastosowany przez artystę ujawnia swą złożoność. Na-

wet czerń czy biel odsłaniają swą szeroką paletę odcieni. W ostatniej 

sali zaprezentowane zostały geometryzujące realizacje z ostatnich 

lat, będące eksperymentem z regularnie skomponowanym moty-

wem oraz czystymi barwami. Charakterystyczny styl malowania 

Roszkowskiego polega na skrupulatnym budowaniu faktury po-

przez nawarstwianie farby w finezyjnych układach własnoręcznie 

spreparowanymi narzędziami. Powierzchnie tych płócien sprawiają 

wrażenie organicznego hipnotyzującego wirowania, a zarazem or-

ganicznego pulsowania.

W swej twórczości Roszkowski nie wybiega poza to, co do-

świadczalne dla ludzkiej jednostki, odzwierciedla ludzkie obawy i za-

chwyty, to co widzimy wokół nas, czy zadzierając do góry głowy. A 

także to, co projektujemy wstrząśnięci tym widokiem. Jego sztuka, 

dzięki swojej bogatej, mięsistej fakturze, jest haptyczna, prosi się o 

dotknięcie, odbierana jest zmysłem wzroku, węchu, ale i tworzy ilu-

zję dźwięku. Patrząc na płótna z bliska, nagle słyszymy zgrzytanie 

pod podeszwami butów, szelest liści, szemranie płynącej krwi i mu-

zykę sfer, harmonijne dźwięki wydawane przez ciała niebieskie krą-

żące dookoła środka świata, którym jest człowiek. Antynomia, rozu-

miana jako sprzeczność polegająca na wzajemnym wykluczaniu 

się, jest kwintesencją twórczości artysty. Płótna Roszkowskiego za-

sadzające się na paradoksach jednocześnie zbliżają nas do tajemni-

cy tego największego z nich, czyli zawiłości ludzkiej natury. 

this oxymoron refers to works in which representations of natural ob-

jects would be difficult to notice if it was not for the paintings’ titles. 

This is the case with Roszkowski’s most recent work, created in the 

summer of 2019, where in a tangle of expressive, thick brushstrokes, 

the viewer begins to see traces of the presence of birds, of twigs 

gathered together or lost feathers as it is suggested by the title.

Pola w śniegu (Fields in the Snow) are seemingly monochro-

matic canvases, covered in a net of thickly drizzled oil paint. These 

are traces of old snow gradually melting, with its colour far from 

fresh, clean white. Here, another paradox appears – one which can 

be called “colourful monochrome.” Each colour selected by the art-

ist reveals its complexity. Even black and white come in a wide range 

of hues. In the final room, geometric works from recent years are dis-

played: experiments with regular patterns and vivid colours. Rosz-

kowski’s characteristic style features meticulously built textures of 

paint layered in intricate patterns with the use of self-made tools. The 

surfaces of these canvases seem to spin and pulsate in an organic, 

hypnotizing vertigo.

In his works, Roszkowski does not transcend what is percepti-

ble to the human individual. He reflects fears and delights, what we 

see around us, or when we look up, and what we project, shaken by 

that view. Thanks to its rich, fleshy textures, Roszkowski’s art is hap-

tic, asking for touch. It is taken in through the senses of sight and 

smell, and it creates the illusion of sound. Looking at these paintings 

up close, we can hear the soles of our shoes grinding on gravel, the 

rustle of leaves, the hum of circulating blood, and the music of the 

spheres, the harmonious sounds made by celestial bodies orbiting 

around the centre of the universe: the human being. Antinomy, un-

derstood as contradiction based on mutual exclusivity, is the quin-

tessence of this artist’s body of work. Roszkowski’s paintings rely on 

paradoxes, and therefore bring us closer to the mystery of the great-

est paradox: the complexity of human nature. 
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1.  „Postać”, 1988 r., olej/płótno, 188 x 120 cm 
“Figure”, 1988, oil on canvas, 188 x 120 cm

2.  „Postać”, 1988 r., olej/płótno, 188 x 118 cm 
“Figure”, 1988, oil on canvas, 188 x 118 cm



14 15

4.  Szkic do obrazu, 1988 r., ołówek, kredka/papier 
milimetrowy, 30 x 21 cm 
Sketch for the painting, 1988, pencil and crayon 
on millimeter paper, 30 x 21 cm

5.  Szkic do obrazu, 1988 r., ołówek, marker/papier 
milimetrowy, 30 x 21 cm 
Sketch for the painting, 1988, pencil and marker 
on millimeter paper, 30 x 21 cm

6.  Szkic do obrazu, 1990 r., ołówek, kredka, 
marker/papier milimetrowy, 30 x 21 cm 
Sketch for the painting, 1990, pencil, crayon and 
marker on millimeter paper, 30 x 21 cm

7.  Szkic do obrazu, 1988 r., ołówek, kredka/papier 
milimetrowy, 30 x 21 cm 
Sketch for the painting, 1988, pencil and crayon 
on millimeter paper, 30 x 21 cm

3.  Bez tytułu, 2019 r., olej/płótno, 240 x 190 cm 
Untitled, 2019, oil on canvas, 240 x 190 cm
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8.  „Ptasi” (nr 1243), 2019 r., olej/płótno, 190 x 190 cm 
“Birdlike” (no. 1243), 2019, oil on canvas, 190 x 190 cm

9.  Bez tytułu (nr 1242), 2019 r., olej/płótno, 190 x 190 cm 
Untitled (no. 1242), 2019, oil on canvas, 190 x 190 cm 
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10.  „Pola w śniegu” (nr 1089), 2014 r., olej/płótno, 190 x 120 cm 
“Fields in the Snow” (no. 1089), 2014, oil on canvas, 190 x 120 cm

11.  „Pola w śniegu” (nr 1090), 2014 r., olej/płótno, 190 x 120 cm 
“Fields in the Snow” (no. 1090), 2014, oil on canvas, 190 x 120 cm
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12.  z cyklu „Sto metrów do Styksu”, 1986-1987 r., olej/płótno, 160 x 120 cm 
from the series “One Hundred Meters to Styx”, 1986-1987, oil on canvas, 160 x 120 cm

13.  z cyklu „Sto metrów do Styksu”, 1986-1987 r., olej/płótno, 160 x 120 cm 
from the series “One Hundred Meters to Styx”, 1986-1987, oil on canvas, 160 x 120 cm
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16.  z cyklu „Sto metrów do Styksu” (nr 429), 1988 r., olej/płótno, 190 x 120 cm 
from the series “One Hundred Meters to Styx” (no. 429), 1988, oil on canvas, 190 x 120 cm

14.  Pejzaż, 1993 r., akwarela, ołówek/ XIX-wieczny papier czerpany, 30 x 42 cm  
Landscape, 1993, watercolor, pencil on 19th century handmade paper , 30 x 42 cm

15.  Pejzaż, 1993 r., akwarela, ołówek/ XIX-wieczny papier czerpany, 36 x 50 cm 
Landscape, 1993, watercolor, pencil on 19th century handmade paper, 36 x 50 cm
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17.  Bez tytułu (nr 1211), 2018 r., olej/płótno, 190 x 120 cm  
Untitled (no. 1211), 2018, oil on canvas, 190 x 120 cm

18.  Bez tytułu (nr 1206), 2018 r., olej/płótno, 190 x 120 cm 
Untitled (no. 1206), 2018, oil on canvas, 190 x 120 cm
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19.  Bez tytułu (nr 1221), 2018 r., olej/płótno, 140 x 90 cm 
Untitled (no. 1221), 2018, oil on canvas, 140 x 90 cm

20.  Bez tytułu (nr 2016), 2018 r., olej/płótno, 100 x 120 cm 
Untitled (nr 2016), 2018, oil on canvas, 100 x 120 cm
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Artysta urodził się w 1961 roku w Warszawie. Studiował na sto-

łecznej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa (1980– 

–1985) pod kierunkiem Jacka Sienickiego i Zbigniewa Gostomskiego.

Po studiach podjął pracę pedagogiczną w macierzystej uczel-

ni. Aktywnie uczestniczył w indywidualnych wystawach organizowa-

nych zarówno w kraju, jak i za granicą (m.in. w Dani, Japonii, Niem-

czech i Stanach Zjednoczonych). W 1987 roku zdobył dwa wyróżnia-

nia honorowe na XIII Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im Jana 

Spychalskiego w Poznaniu. Prace artysty eksponowane były na klu-

czowych wystawach w 2 połowy lat 80., takich jak: „Świeżo Malowa-

ne. Młode malarstwo polskie lat 1982-1987” w Zachęcie oraz w „Ar-

senał ‚88”, gdzie zdobył nagrodę w dziedzinie malarstwa przyznaną 

przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem Romana Opałki. 

Obecnie swój czas dzieli między pracę w dwóch pracowniach: 

warszawskiej oraz tej zlokalizowanej na Suwalszczyźnie.

He was born in 1961 in Warsaw, where he also studied at the 

Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts (1980–1985) under 

the supervision of Jacek Sienicki and Zbigniew Gostomski. 

Upon graduating, he began teaching there. He exhibited his 

work prolifically both in the country and abroad (including Denmark, 

Japan, Germany and the United States). In 1987, he received two 

honorary distinctions at the Thirteenth Jan Spychalski All-Poland 

Painting Competition in Poznań. Roszkowski’s works were shown at 

key exhibitions of the late 1980s in Poland, such as Świeżo Ma-

lowane. Młode malarstwo polskie lat 1982–1987 (Eng. Wet Paint. 

Young Polish Painters 1982–1987) at the Zachęta National Gallery 

and Arsenał ’88, where he received an award in the category of paint-

ing from an international panel of judges lead by Roman Opałka.

Currently, Roszkowski divides his time between two studios: 

one in Warsaw, and one in the Suwałki region.

  1.  Bez tytułu, 1988 r., olej/płótno (nienaciągnięty na blejtram), 142 x 88 cm

  2.  Bez tytułu, 1988 r., olej/płótno (nienaciągnięty na blejtram), 130 x 98 cm

  3.  „Postać”, 1988 r., olej/płótno, 188 x 120 cm

  4.  „Postać”, 1988 r., olej/płótno, 188 x 118 cm

  5.  Bez tytułu, 2019 r., olej/płótno, 240 x 190 cm

  6.  Szkic do obrazu, 1988 r., ołówek, kredka/papier milimetrowy, 30 x 21 cm

  7.  Szkic do obrazu, 1988 r., ołówek, marker/papier milimetrowy, 30 x 21 cm

  8.  Szkic do obrazu, 1990 r., ołówek, kredka, marker/papier milimetrowy,  
30 x 21 cm

  9.  Szkic do obrazu, 1988 r., ołówek, kredka/papier milimetrowy, 30 x 21 cm

10.  „Ptasi” (nr 1243), 2019 r., olej/płótno, 190 x 190 cm

11.  Bez tytułu (nr 1242), 2019 r., olej/płótno, 190 x 190 cm

12.  „Pola w śniegu” (nr 1089), 2014 r., olej/płótno, 190 x 120 cm

13.  „Pola w śniegu” (nr 1090), 2014 r., olej/płótno, 190 x 120 cm

14.  z cyklu „Sto metrów do Styksu”, 1986-1987 r., olej/płótno, 160 x 120 cm

15.  z cyklu „Sto metrów do Styksu”, 1986-1987 r., olej/płótno, 160 x 120 cm

16.  z cyklu „Sto metrów do Styksu” (nr 429), 1988 r., olej/płótno,  
190 x 120 cm

17.  Pejzaż, 1993 r., akwarela, ołówek/ XIX-wieczny papier czerpany,  
30 x 42 cm

18.  Pejzaż, 1993 r., akwarela, ołówek/ XIX-wieczny papier czerpany,  
30 x 42 cm 

19.  Pejzaż, 1993 r., akwarela, ołówek/ XIX-wieczny papier czerpany,  
36 x 50 cm 

20.  Bez tytułu (nr 1211), 2018 r., olej/płótno, 190 x 120 cm 

21.  Bez tytułu (nr 1206), 2018 r., olej/płótno, 190 x 120 cm

22.  Bez tytułu (nr 1221), 2018 r., olej/płótno, 140 x 90 cm

23.  Bez tytułu (nr 2016), 2018 r., olej/płótno, 100 x 120 cm

  1.  Untitled, 1988, oil on canvas (not stretched onto a frame), 142 x 88 cm

  2.  Untitled, 1988, oil on canvas (not stretched onto a frame), 130 x 98 cm

  3.  “Figure”, 1988, oil on canvas, 188 x 120 cm

  4.  “Figure”, 1988, oil on canvas, 188 x 118 cm

  5.  Untitled, 2019, oil on canvas, 240 x 190 cm

  6.  Sketch for the painting, 1988, pencil and crayon on millimeter paper,  
30 x 21 cm

  7.  Sketch for the painting, 1988, pencil and marker on millimeter paper,  
30 x 21 cm

  8.  Sketch for the painting, 1990, pencil, crayon and marker on millimeter paper,  
30 x 21 cm

  9.  Sketch for the painting, 1988, pencil and crayon on millimeter paper,  
30 x 21 cm

10.  “Birdlike” (no. 1243), 2019, oil on canvas, 190 x 190 cm

11.  Untitled (no. 1242), 2019, oil on canvas, 190 x 190 cm

12.  “Fields in the Snow” (no. 1089), 2014, oil on canvas, 190 x 120 cm

13.  “Fields in the Snow” (no. 1090), 2014, oil on canvas, 190 x 120 cm

14.  from the series „One Hundred Meters to Styx”, 1986-1987, oil on canvas,  
160 x 120 cm

15.  from the series „One Hundred Meters to Styx”, 1986-1987, oil on canvas,  
160 x 120 cm

16.  from the series „One Hundred Meters to Styx” (no. 429), 1988, oil on canvas,  
190 x 120 cm

17.  Landscape, 1993, watercolor, pencil on 19th century handmade paper,  
30 x 42 cm

18.  Landscape, 1993, watercolor, pencil on 19th century handmade paper,  
30 x 42 cm

19.  Landscape, 1993, watercolor, pencil on 19th century handmade paper,  
36 x 50 cm

20.  Untitled (no. 1211), 2018, oil on canvas, 190 x 120 cm

21.  Untitled (no. 1206), 2018, oil on canvas, 190 x 120 cm

22.  Untitled (no. 1221), 2018, oil on canvas, 140 x 90 cm

23.  Untitled (nr 2016), 2018, oil on canvas, 100 x 120 cm

S P I S  P R A C 
P R E Z E N T O W A N Y C H  
N A  W Y S T A W I E

L I S T  O F  W O R K S 
P R E S E N T E D  A T  
T H E  E X H I B I T I O N

Roszkowski w pracowni Zbigniewa Gostomskiego warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, 1985 r., fot. z archiwum artysty
Roszkowski in the studio of Zbigniew Gostomski at the Academy of Fine Art in Warsaw, 1985, photo from the artist’s archive
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