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Jan Szczepkowski

Artysta malarz. Urodził się w 1975 roku w Sanoku, gdzie mieszka i pracuje. Malarz 
nurtu neoromantycznego. Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach artystycznych. 
W 2003 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 
uzyskując dyplom z malarstwa w pracowni profesora Jacka Waltosia. Zajmuje się 
malarstwem, pracą pedagogiczną oraz konserwacją zabytków.

Wystawy indywidualne: 
2018 – „Malarstwo”, Galeria Uniwersytecka, Cieszyn 
2017 – „Artes Liberales”, Galeria Wspólna, Bydgoszcz 
2017 – „Nieruchoma kurtyna”, Pragaleria. Warszawa 
2017 – „Voyage”, Galeria ToTu, Rzeszów 
2015 – „Taumaturgia”, Bohema Nowa Sztuka, Warszawa 
2015 – „Partial Exposure”, POSK, Londyn 
2015 – „Malarstwo”, Muzeum Historyczne, Sanok 
2014 – „Malarstwo”, Galerie Mont des Arts, Bruksela 
2014 –  „Realizm niemożliwy”, Galeria Domus Aurea, Lublin 
2014 – „Muzeum znaczeń”, CSW Solvay, Kraków
2014 – „Powracający cień”, BWA, Krosno 
2013 –  „Obszar cienia”, Galeria Pod Czarnym Kotem, Kraków 
2013 – „Powracający cień”, BWA, Sanok 
2007 –  „Obrazy do ciemnych pokoi”, BWA Galeria Sanocka, Sanok 

Wybrane wystawy zbiorowe:
2020 –  wystawa pokonkursowa IV. Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego 

im. Leona Wyczółkowskiego, BWA Bydgoszcz 
2019 –  „This is the men’s world”, Kolonia Artystów, Gdańsk
2019 –  „Miasteczko”, BWA Galeria Sanocka, Sanok
2019 –  „Japonia & Polska”, EMP Gallery, Tokio
2019 –  „Statek Robinsona”, Muzeum Architektury, Wrocław
2018 –  „Trans-formacje”, BWA Galeria Sanocka, Sanok
2017 –  „Im dalej w las. Neoromantycy wobec natury”, Stacja Muranów, Warszawa
2017 –  „Im dalej w las. Neoromantycy wobec natury”, BWA Galeria Sanocka, Sanok 
2016 –  „Funny Games”, niwersytet Rzeszowski, Rzeszów 
2016 – „Projekt 966”, UMK Toruń 
2016 – „Skład doczepiony”, BWA Galeria Sanocka, Sanok
2014 – „Artefakty”, BWA Przemyśl
2014 – „Ars – Principia”, UMK Toruń 
2014 – „Obecności i powroty”, BWA Galeria Sanocka, Sanok
2013 – „3. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego”, Rzeszów 
2013 – „Szczepkowski-Stabryła-Szczur”, DU, Warszawa 
2013 – „Cień Czarnobyla”, BWA Galeria Sanocka, Sanok

Nagrody: 
2013 –  Nagroda Dyrektora BWA „Jesienne Konfrontacje”, Rzeszów
2011 –  II miejsce w 11. Biennale Plastyki Krośnieńskiej, BWA Krosno 
2009 –  Grand Prix, Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „Obraz, 

Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2009”, Rzeszów
2009 –  Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśl, Triennale Malarstwa „Srebrny 

Czworokąt”, Przemyśl
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DILAN ABDULLA: Sanok – nieduże miasto w południowo 
wschodniej Polsce. Oprócz Ciebie mieszka i tworzy tu sporo 
artystów. Zawsze zastanawiałem się z czego to wynika.
JAN SZCZEPKOWSKI: Dla mnie Sanok takim jak ja go 
zapamiętałem z dzieciństwa, czy z czasów liceum od za-
wsze związany jest ze sztuką. Mogło to wynikać poniekąd 
z tego, że sam obracałem się w środowisku artystycznym 
i dorastałem w domu o silnych tradycjach artystycznych. Mój 
tata jest konserwatorem zabytków, mama ukończyła liceum 
plastyczne. Dlatego też ja swoich źródeł zainteresowania 
sztuką dopatruję się w domu rodzinnym. Chodziliśmy na 
wernisaże, do muzeów, itd., a do tego mój tato zawsze 
podkreślał nasze artystyczne korzenie. Przeglądaliśmy stare 
zdjęcia, dużo rozmawialiśmy o przeszłości. Inna sprawa to 
twórcy, którzy są znani nie tylko lokalnie. Mam tu na myśli 
głównie Beksińskiego.

Czyli duch Zdzisława Beksińskiego jest tu wciąż obecny?
Coś na pewno jest na rzeczy. Jakkolwiek by go ludzie nie 
odbierali, został w Sanoku zapamiętany. Ze swojego życia, 
swojej wyprowadzki i oczywiście ze swojej sztuki, która może 
nie wszystkim się podoba, ale chyba każdy w Sanoku ją zna. 
Do tego dochodzą relacje starszych ludzi, którzy znali go 
osobiście i wspominają różne doświadczenia z nim związane. 
Drugą taką postacią jest jego syn – Tomasz Beksiński, który 
często podkreślał swoje związki z Sanokiem i tutaj dopatrywał 
się kolebki swojej wrażliwości i zainteresowań. Poza artystami 
plastykami mieszkali tu np. pisarze, jak Marian Pankowski, 
czy Kalman Segal. To miasto zawsze miało swoje zaczepienie 
w kulturze, a z powodu niewielkiej liczby mieszkańców 
środowisko artystyczne wzajemnie na siebie wpływało. 

A czy Sanok staje się czasem bohaterem Twoich prac? Jest 
obecny w Twojej sztuce?
Myślę, że jest, ale nie dosłownie. Oprócz kilku malarskich 
epizodów nigdy nie malowałem lokalnych pejzaży, czy konkret-
nych miejsc. Jednak pośrednio, nawiązując do historii Sanoka, 
zdarzało mi się umieszczać na obrazach postaci związane 
z przeszłością tego miasta. Uwidacznia się tu zresztą pewien 
trend, który jest mocno widoczny w mojej sztuce. Chodzi 
o silne inspiracje przeszłością, głównie I połowy XX wieku. 
Zauważalne jest to zwłaszcza przy moich postaciach odzianych 
w ubrania z tego czasu, które dziś nazwalibyśmy „retro”.  

Na naszej sopockiej wystawie prezentujemy część Twoich 
prac, które powstały w ostatnich trzech latach. Przed naszą 
rozmową postrzegałem Twoją twórczość jako dość jednolitą 
i niezmienną. Jednak odświeżyłem sobie Twoje starsze 
prace i zdałem sprawę, że się myliłem. Wcześniejsze obrazy 
wydają mi się bardziej szkicowe, utrzymane w manierze 
non finito, a teraz zdaje się, że bardziej wypracowujesz 
swoje kompozycje, dodatkowo pozwalając sobie na większą 
swobodę i ekspresję. Czy ta zmiana dokonała się naturalnie, 
czy świadomie zacząłeś iść w tym kierunku?
W moim przypadku to wszystko jest procesem, który nie 
jest z góry zamierzony. Nie ustalam sobie takich celów, by 
następnie je realizować. Te zmiany, które sam zresztą za-
uważam, to raczej wynik ciągłej pracy i dlatego kolejne etapy 
rozwoju przychodzą do mnie naturalnie. Nie racjonalizuję, 
ani nie analizuję ich, a raczej po prostu daję się im ponieść 
i traktuję to jako coś, co po prostu musi się dziać. Poza tym 
z czasem pewne formy się wyczerpują lub zwyczajnie nudzą 
i dlatego zastępuję je nowymi rozwiązaniami. 

Inną zauważalną różnicą między starszymi a aktualnymi 
pracami jest ich tematyka. Wcześniejsze obrazy to wielofi-
guralne kompozycje pełne symboli (np. wanitatywnych), 
osadzone w nieokreślonych, neutralnych wnętrzach. Obec-
nie to najczęściej obrazy jednofigurowe na pejzażowym tle. 
Kiedyś inspirowała Cię śmierć i miłość, a co teraz popycha 
Cię do tworzenia? 
Faktycznie jest spora różnica między moimi starszymi 
pracami, a tymi nowszymi. Widać to np. przy budowaniu 
przeze mnie kompozycji. Wcześniejsze obrazy były bardziej 
rozbudowane, wzbogacone o dodatkowe elementy, czy 
przedmioty. Teraz jest to najczęściej jedna postać, prawie 
zawsze występująca w pejzażu. To wynika głównie z tego 
o czym już wspominałem, czyli pewnym zużyciu tamtych 
rozwiązań, których nie chciałem wciąż powielać. Poczułem 
pewne wyczerpanie pomysłów tego typu i myślę, że na chwilę 
obecną wyraziłem już wszystko co miałem do powiedzenia 
w tych tematach. Gdy pojawił się pejzaż w tle moich obrazów 
to od razu oczyściły się moje kompozycje, stały się bardziej 
centralne, a to pociągnęło za sobą również nowe tematy.

Czyli w pewnym sensie to właśnie wprowadzenie pejzażu 
wymusiło na Tobie zmiany?
Tak, w pewnym sensie tak. Jako ciekawostkę dodam, że 
jest to historyczny pejzaż inspirowany starym malarstwem, 
głównie XIX wiecznym, kiedy to pejzaż stopniowo staje się 
samodzielnym tematem malarskim i wyzwala się z pozycji 
tła. I właśnie ten sielankowy, wyidealizowany krajobraz zaczął 
dobrze zgrywać się z moimi postaciami. Wykorzystuję to 
rozwiązanie właśnie od około 3 lat i kontynuuję je również 
w najnowszych obrazach. 

Na wystawie wyróżniają się wielkoformatowe, enigmatyczne 
kompozycje z jeźdźcami i końmi. To bardzo ciekawe prace 
o zagadkowych tytułach. Skąd pomysł na taki cykl? 
Obrazy z figurami jeźdźców i koni są poniekąd autobiogra-
ficzne. 

O! No robi się ciekawie.
Oczywiście nie jest to opowiadanie wprost, nie chodzi o kon-
kretne historie z mojego życia. Może nawet właściwsze byłoby 
określenie, że przez figury jeźdźców nie chcę siebie zobra-
zować, a jedynie wyrazić. Myślę, że taka wiedza może być 
przydatna do interpretacji tych prac, choć ich odczytywanie nie 
jest łatwe. Cały ten cykl zatytułowałem Artes Liberales (sztuki 
wyzwolone) nawiązując do długiej tradycji takich dziedzin 
jak literatura, matematyka, czy filozofia. Malując ten cykl 
wpadłem na to, że jest to moje subiektywne sformułowanie 
różnych sztuk, które są dla mnie istotne i przez te obrazy 
opowiadam o losach naukowców i artystów (czyli w pewnym 
sensie też o swoim losie). Używam do tego różnych figur – jest 
filozof, jest poeta, jest astronom, itd. Wtedy postać szeroko 
rozumianego twórcy odgrywa główną rolę, razem z jego 
różnymi życiowymi perypetiami jakie go dotykają. Staram 
się ukazać co dzieje się z nim, kiedy porywa go bezgłowy 
koń i niesie w niewiadomym kierunku. Jest to więc pewna 
metafora tego, że nie panujemy w pełni nad swoim losem, że 
są siły większe od naszej. Jest to trochę fatalistyczne podejście 
mówiące o tym, że często nie mamy wpływu na otaczającą 
nas rzeczywistość. Można to zresztą rozciągnąć dalej, na 
ogólną kondycję człowieka twórczego, który stara się wywrzeć 
wpływ na rzeczywistość – stworzyć lub wynaleźć coś nowego, 
ale jego próby często są skazane na porażkę.   

Przyznam, że trochę zaskoczyłeś mnie tym wyjaśnieniem, 
a właściwie to jego dość pesymistycznym wydźwiękiem. 
Figury siedzących jeźdźców na wspiętych koniach bardziej 
kojarzą się ludziom ze zwycięstwem. Spodziewałem się 
gloryfikacji tych sztuk i zobrazowania pewnego twórczego 
„szału” jaki towarzyszy artystom i naukowcom.
Oczywiście, wspaniałe w sztuce jest to, że możliwe są 
zupełnie różne interpretacje tych samych dzieł. 

Malowane przez Ciebie postaci są najczęściej anonimowe. 
Raz są zakryte kurtyną, innym razem roślinnością, a czasem 
ich twarze ukryte są pod ekspresyjną plamą malarską. 
Dlaczego tak bardzo unikasz portretu? 
Tak, unikam malowania twarzy na swoich obrazach. Poza 
chęcią utrzymania anonimowości chodzi mi również o unie-
możliwienie widzowi kojarzenia bohaterów moich obrazów 
z konkretnymi osobami. Twarz wyróżnia ludzi, rysy są 
bardzo charakterystyczne i takie mimowolne skojarzenia są 
niemożliwe do obejścia. Zasłaniając twarze sprawiam, że 
te postaci stają się bardziej symboliczne, uniwersalne i nie 
rozpraszają odbiorcy.  

Opowiedz skąd czerpiesz pomysły na nowe obrazy? Wiemy 
już, że interesuje cię historia, ale poza tym sięgasz do 
literatury, filmu, czy muzyki? 
Właściwie to w pewnym sensie wszystko jest inspiracją. 
Czytanie książek, czy słuchanie muzyki często wprowadza 
w pewien określony nastrój, nazwijmy go „intelektualno-uczu-
ciowy”. Skłania mnie on czasem do pójścia w określonym 
kierunku podczas rozmyślania o przyszłych obrazach. Kiedyś 
te inspiracje były u mnie silniejsze. Dla przykładu, czytałem 
prozę Schultza i następnie namalowałem obraz o tym. Teraz 
jest to bardziej zniuansowane, inspiruje mnie bardziej nastrój 
niż dosłowne opowiadanie.

Na wystawie mamy przyjemność zaprezentować Twoje 
wielkogabarytowe obrazy,  jak i  bardziej kameralne 
formaty, a nawet prace olejne na papierze. Jak czuje się 
artysta, który maluje wielkie płótna, a następnie zasiada 
do malowania malutkich formatów?
Ja te rzeczy traktuję osobno, ponieważ są to prace, które 
pod wieloma względami się różnią się od siebie. Na wiel-
koformatowych obrazach jest narracja, są bardziej złożone 
kompozycje, a mniejsze formaty to po prostu akty z silnie 
zaznaczonym światłocieniem. Maluję je prawie jednocześnie, 
jednak nie wpływają na siebie wzajemnie. Prace na papierze 
zacząłem malować poniekąd po to, żeby odpocząć od dużych 
formatów. Z czasem samoistnie przerodziły się w cykle, do 
których ciągle wracam. 

Czyli malowanie mniejszych prac zwyczajnie sprawia Ci 
przyjemność i daje nieco odetchnąć od pracy z większymi 
obrazami? 
W pewnym sensie tak, ale oczywiście z czasem daje to po-
zytywne efekty w rozwijaniu własnych umiejętności. Zbieram 
w ten sposób doświadczenia malarskie, które następnie 
wykorzystuję w pracach na płótnie. 

Przyznam, że bardzo podobają mi się te prace olejne na 
papierze. Mają w sobie siłę dużego obrazu olejnego przeska-
lowanego na mały format. Poza tym są bardzo interesujące 

pod względem formalnym, bo z jednej strony jest to po-
prawny anatomicznie, akademicki akt, który  przełamujesz 
ekspresyjnymi plamami nakładami np. szpachelką.
Też je bardzo lubię. Przy malowaniu ich często wykorzystuję 
czarnobiałe fotografie (np. archiwalne zdjęcia ze skandynaw-
skich plaż nudystów). Mają one tę zaletę, że od początku są 
już częściowo „oczyszczone” i przez to bardziej uwidaczniają 
się na nich kontrasty, a formy są bardziej wyraziste. Zwykle 
poszukuję zdjęć, na których widać budowę ciała, która jest 
wręcz rzeźbiarska. Może mieć to związek z moim zamiłowa-
niem do rzeźby, którą uprawiałem na początku swojej drogi 
twórczej, czyli w czasach licealnych. Chyba pozostało mi 
specyficzne przestrzenne widzenie bryły ze szczególną rolą 
światłocienia w opisywaniu form.   

Jak wygląda Twój proces twórczy? Najpierw jest myśl, 
którą następnie poprzez szkice rozwijasz, czy to co masz 
w głowie przenosisz bezpośrednio na podobrazie?
To zależy, o których pracach mówimy. Przy większych, 
narracyjnych kompozycjach bardzo dużo czasu poświęcam 
na sam pomysł. Korzystam ze starych fotografii, reprodukcji 
starych obrazów oraz własnych zdjęć. Składam je w pewne 
kolaże i cały ten proces intelektualny jest dla mnie bardzo 
istotny. W ten o to sposób, podchodząc do obrazu mam 
już zaplanowane wszystko w najdrobniejszych szczegółach. 
Co ciekawe, później przestaje to odgrywać wiodącą rolę 
i w czasie pracy obraz zaczyna ewoluować. Na początku więc 
ściśle komponuję wszystko, a potem w trakcie malowania 
zdarza mi się daleko odejść od pierwotnego zamysłu.

Sztuka to dziedzina, w której artyści często inspirują się 
wzajemnie i zapożyczają od siebie różne rozwiązania. 
Zastanawiam się jakich twórców cenisz najbardziej i czyja 
sztuka ma na Ciebie wpływ?
Pomijając starych mistrzów najbardziej podobają mi się prace 
współczesnych twórców. Czasem jestem porównywany z Neo 
Rauchiem i wcale się tego nie wypieram, bo istotnie jego 
sztuka jest dla mnie pewną inspiracją. Urzeka mnie jego 
narracja, sposób w jaki opowiada historię na płótnach, to 
sprawia, że uwielbiam patrzeć na jego prace. Ponadto lubię 
oglądać obrazy innych czołowych figuralistów naszych czasów 
jak Michaël Borremans, Nicola Samori, czy Adrian Ghenie.

2020 to będzie rok, który z pewnością zapisze się na kar-
tach historii. Pandemia na świecie, w Polsce „lockdown”. 
Jak przeżyłeś ten czas? Czy epidemia koronawirusa wywarła 
wpływ na Ciebie albo Twoją sztukę?
Właściwie to niewiele się u mnie zmieniło. Praca artysty 
malarza polega w dużej mierze na samotnych zmaganiach 
z płótnem. Zmieniły mi się tylko pory pracy, bo zwykle 
malowałem po odprowadzeniu syna do przedszkola – 
w godzinach od 8 do 15, a teraz musiałem z nim zostać 
w domu, więc malowałem od 15 do wieczora [śmiech]. 
Zamknięcie kraju pokrzyżowało mi to też pewne plany 
ekspozycyjne jak indywidualna wystawa w sanockim BWA, 
czy przeniesienie wystawy w waszej galerii z lipca na przełom 
sierpnia i września. Jednak ogólnie okres lockdownu uznaję 
za bardzo twórczy czas. Obrazy, które wtedy powstały i te 
które aktualnie maluję w pewnym sensie są inspirowane 
pandemią. Jak tylko ten cykl zostanie ukończony to będzie 
możliwość to ocenić.
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1
Las, 2020

olej, płótno, 170 × 200 cm
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2
Las II, 2020

olej, płótno, 150 × 180 cm
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3
Selene, 2020

olej, płótno, 150 × 180 cm

4
Podróż do początku, 2017

olej, płótno, 180 × 140 cm
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5
Terra Incognita, 2017

olej, płótno, 180 × 140 cm

6
Tropiki, 2018

olej, płótno, 180 × 140 cm
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7
Na scenie, 2020

olej, płótno, 130 × 130 cm

8
W uśpieniu, 2020

olej, płótno, 150 × 130 cm
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9
Asleep IV, 2020

olej, płótno, 81 × 65 cm

10
Asleep V, 2020

olej, płótno, 81 × 65 cm
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11
Asleep VI, 2020

olej, płótno, 80 × 60 cm

12
Asleep VII, 2020

olej, płótno, 80 × 60 cm



13
Asleep VIII, 2020

olej, płótno, 80 × 60 cm

14
Vesper 2 (I), 2020

olej, papier, 70 × 50 cm
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15
Vesper 2 (II), 2020

olej, papier, 70 × 50 cm

16
Vesper 2 (IV), 2020

olej, papier, 70 × 50 cm



17
Vesper 2 (V), 2020

olej, papier, 70 × 50 cm

18
Vesper VII, 2018

olej, papier, 41 × 31 cm
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19
Vesper XXIX, 2018

olej, papier, 41 × 31 cm

20
Vesper XXXIII, 2018

olej, papier, 41 × 31 cm

21
Vesper XXXV, 2018

olej, papier, 41 × 31 cm

22
Vesper XXXIX, 2018

olej, papier, 41 × 31 cm



23
Vesper XLII, 2018

olej, papier, 41 × 31 cm
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