
Józef Krzysztof Oraczewski

artysta malarz

autor istalacji przestrzennych



Józef Krzysztof Oraczewski – biography

 Urodzony w Warszawie w 1951 roku

 Rok 1975 – ukończenie Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie i uzyskanie 

wszystkich możliwych wyróżnień i nagród

 Rok 1977 – ukończenie Studium Scenografii 

Teatralnej i Filmowej u prof. Józefa Szajny

 Udział w licznych ekspozycjach zbiorowych 

w kraju i za granicą

 Dotychczas artysta zorganizował ponad 40 

wystaw indywidualnych m.in:

– wystawa w Muzeum „Errenhof” 

w Dusseldorfie – uznana za największą 

prezentację prac artysty polskiego 

w Niemczech (1997 r.)

– ekspozycja prac w Polsce, w Galerii 

SARP – ściągnęła rekordową liczbę 

gości – 3.500 osób (Warszawa, 1990 r.)



Nagrody i wyróżnienia

 „Srebny As” w dziedzinie plastyki honorowa nagroda przyznawana przez 
Polish Promotion Corporation najbardziej przedsiębiorczym osobom. 

Dotychczas nagrodę otrzymali: L. Balcerowicz, W. Kołodko, Beata Tyszkiewicz 

i Janusz Gajos (1994 r.)

 Brązowy Medal Polskiego Czerwonego Krzyża i Odznaczenie PCK przyznany 
za działalność charytatywną

 Nagroda Powiatu Mińskiego LAURA - w dziedzinie „kultury i sztuki” przyznana 
za osiągnięcia artystyczne i promocję kultury na Mazowszu (2009 r.)

 Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sulejówek przyznany przez Radę Miasta 
Sulejówek (2008 r.)

 Nagroda Marszałek Sukcesu przyznane przez Forum Gospodarcze w 
Sulejówku za promocję miasta poprzez sztukę

 Wyróżnienie Paul Harris Fellow przyznane przez Rotary International za 
działalność charytatywną

 Srebrna Odznaka Polskiego Związku Jeździeckiego przyznana za działalność 
artystyczną, uwzględniającą temat jeździecki

 Medal Fundacji Pilaszków przyznany za współpracę z fundacją

 Nagroda Jacka Malczewskiego przyznana przez Muzeum w Radomiu (1981 r.)

 Nagroda za obraz o tematyce sakralnej pt. „Krucyfiks” obraz wręczony 
papieżowi Janowi Pawowi II w 2003 roku na osobistej audiencji w Watykanie 

(nagroda przyznana w Paryżu w 1982r.)

Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski
państwowe odznaczenie 

przyznane za twórczość i zasługi 
w dziedzinie sztuki (1999 r.)



Józef Krzysztof Oraczewski

 Ceniony artysta w świecie współczesnych malarzy 

polskich, jego prace wzbogaciły zbiory licznych 

muzeów

 Ambasador polskiej sztuki wszędzie gdzie realizuje 

swoje wizje i marzenia artystyczne

 Uprawia malarstwo sztalugowe, wielkoformatowe, 

rysunek i grafikę

 Najważniejsze dzieła to instalacje przestrzenne, które 

przyniosły mu należną pozycję międzynarodowego 

autorytetu w tej dziedzinie sztuki

 Ogromne zaangażowanie w przekaz własnych 

przemyśleń i odczuć w kontekście wydarzeń 

europejskich i światowych

 Stara się, aby jego prace oddziaływały pozytywnie –

otwierając widza na siebie

 Nie chce być twórcą obrazoburczym, agresywnym



Twórczość artysty



Sztuka artysty

 Główny atut malarski artysty to niezwykła dbałość 
o powierzchnię optyczną obrazu   

 To sztuka ekspresyjna, pobudzająca umysł i prowokująca –
artysta nie zamierza szokować obserwatora, ale nie chce 
pozostawić go obojętnym

 Porusza podstawowe sprawy dotyczące ludzkiej egzystencji –

problemy życia i śmierci, przeznaczenia, miłości, szczęścia i 
cierpienia

 Środki wyrazu: różne surowce – od tradycyjnego drewna do 
nowoczesnych tworzyw sztucznych, silne pociągnięcie pędzla, 
jaskrawe kolory

 Często łączy płaszczyznę obrazu z kompozycjami 
przestrzennymi

 W pracach nawiązuje również do sztuki ludowej
 Od lat artysta eksperymentuje z łączeniem technik. Jego 

obrazy są syntezą malarstwa, druku i reliefów, dającą nowe, 
zaskakujące i bardzo ciekawe rezultaty artystyczne. Tym 
samym wprowadza realność w sztuczny świat obrazu

Sztuka eksperymentalna, powiązana z tradycją



Co wyróżnia prace J. K. Oraczewskiego?

Rozmach

i dynamika obrazu

Format – artysta tworzy 

również wielkoformatowe 

obrazy

Faktura pokazująca trzeci 

wymiar płaszczyzny, zarówno 

fizycznie jak 

i malarsko

Wyrafinowana technika

twórcza, łącząca tradycyjną 

technikę malarską 

z nowoczesnymi wydrukami 

cyfrowymi 



Prezentacje 
artystyczne



Wystawa w Muzeum Mikołaja 
Kopernika – uznana za 
największą dotychczasową 
prezentację indywidualnego 
artysty w okresie powojennym 
(ponad 500 tys. zwiedzających; 
Frombork, 1985 r.)

Największe prezentacje artystyczne

Wystawa w Galerii SARP –
wspólnie z Andreasem von 
Weizsackerem (Warszawa, 
1990 r.)

Wystawa w Centrum Kultury 
w Trier – głównym elementem  
była instalacja „Biało–
Czerwona” o ponadczasowym 
wydźwięku (Niemcy, 1990 r.)

Wystawa w Centrum Kultury 
w Kolonii – motywem 
przewodnim był „Koń Trojański” 
(Niemcy, 1990 r.)

Wystawa indywidualna 
w Muzeum w Herzlija –
monumentalna instalacja 
„Drzewo Życia” poświęcona idei 
ochrony życia (Izrael, 1993 r.)

Wystawa w Instytucie Kultury 
Polskiej w Lipsku (Niemcy, 
1995 r.)



Wystawa w Parlamencie 
w Magdeburgu (Niemcy, 1995 r.)

Największe prezentacje artystyczne cd.

Wystawa w Muzeum Errenhof
w Düsseldorfie – uznana za 

największą prezentację 
polskiego artysty od czasów II 
wojny światowej w Niemczech 
(Niemcy, 1997 r.)

Wystawa w Galerii Nowego 
Dziennika w Nowym Jorku
(USA, 1997 r.)

Wystawa w Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Bochum –
mówiącą o granicy miedzy 
realnością a złudą, życiem i 
śmiercią – „Dotknięcie Anioła” 
(Niemcy, 1997 r.) 

Wystawa w Galerii SARP –
z wykorzystaniem technologii 
Rank Xerox (Warszawa, 2000 r.)

Wystawa w Galerii 
Powszechnego Banku 
Kredytowego – patronat 
Muzeum Narodowego 
(Warszawa, 2000 r.)



Cykle malarskie



Twórczość artysty

Akryl (Lukas),  format 180 x 280 

Zderzenia



Twórczość artysty

Akryl (Lukas),  format 120 x 170

Drzewoludzie



Twórczość artysty

Akryl (Lukas),  format  180 x 280

Nieustająca dostawa pozytywnej energii



Twórczość artysty

Skrzydlaci

Akryl (Lukas), format  250 x 800

Akryl (Lukas),  format 140 x 180Akryl (Lukas), format 180 x 280



Twórczość artysty

Technika własna, format 200x100

Biczowani



Instalacje



Kompozycje przestrzenne

„Koń Trojański”
instalacja w czasie upadku muru berlińskiego w Niemczech

„Drzewo Życia”
temat przewodni to idea ochrony życia od symbolu drzewa oliwnego do 
człowieka

„Skala ludzka”
instalacja jest pokazaniem skali człowieka w kontekście jego życia, wysiłku, 
działalności zawodowej i artystycznej

„Biało-Czerwona” („Pompejańska”)
instalacja o ponadczasowym wydźwięku, eksponowana, jako praca w czasach 
Solidarności w Polsce, pokazana w czasie wprowadzania zmian ustrojowych 
w Rosji, a następnie wystawiona w Niemczech w czasie protestów studenckich 
w Chinach

„Pamięci Ojca”
instalacja upamiętniająca zmarłego ojca

„Ptak”
instalacja jest inspiracją z dzieciństwa – malutkiej zabawki ... po czasie 
zwielokrotniony i wybudowany ptak na kołach, namalowany w makro skali

„Dotknięcie Anioła”
temat pracy to granica między realnością a złudą, między życiem a śmiercią

Instalacje



Koń Trojański

Instalacja zaprezentowana 

w Centrum Kultury w Niemczech, 

w czasie upadku muru 

berlińskiego.

Instalacje



Drzewo życia

Monumentalna instalacja 

zaprezentowana w Muzeum Sztuki 

Współczesnej, Herzlija, Izrael, 1993 rok.

Temat przewodni instalacji to idea 

ochrony życia od symbolu – drzewa 

oliwnego do człowieka.

Instalacje



Czerwono-biała 

(Pompeje)

Instalacja o ponadczasowym 

wydźwięku, eksponowana jako 

praca w czasach Solidarności 

w Polsce, pokazana w czasie 

wprowadzania zmian 

ustrojowych w Rosji, a następnie 

wystawiona w Niemczech w 

czasie protestów studenckich 

w Chinach.

Instalacje



Dotknięcie Anioła

Instalacja zaprezentowana w 

Muzeum Sztuki Współczesnej w 

Bochum, Niemcy 1997 r. 

Temat pracy to granica między 

realnością a złudą, między 

życiem a śmiercią.

Instalacje



Pamięci Ojca

Instalacja – upamiętniająca

zmarłego ojca.

Instalacje



Ptak

Instalacja jest inspiracją 

z dzieciństwa - malutkiej zabawki 

(ptaka na kiju z kółkami, 

trzepiącego drewnianymi 

skrzydłami) ... po czasie 

zwielokrotniony i wybudowany 

ptak na kołach, namalowany 

w makro skali i odbity w kałuży 

wody jak w lustrze czasu.

Installations



Skala Ludzka

Instalacja – „Skala Ludzka” to 

obrona życia w kontekście fortów 

wybudowanych do działań 

wojennych. Wszystko w odniesieniu 

do poczucia dobra i zła, nieba 

i piekła, symbolizujących destrukt 

niepotrzebnych budowli i nowych 

wynalazków. To zamknięte koło,

w którym człowiek stanowi tylko 

wyznacznik skali.

Installations



Reliefy – wybrane 
prace



Wybrane reliefy



Wybrane reliefy



Obrazy artysty 
w zbiorach



Obrazy artysty w prywatnych zbiorach

Ponad 400 dzieł artysty znajduje się w zbiorach 

prywatnych i państwowych kolekcjonerów

 Papież Jan Paweł II

 Prezydent Lech Wałęsa

 Prezydent Aleksander Kwaśniewski

 Prezydent USA Ronald Reagan

 Prezydent Niemiec  Johanes Rau

 Prezydent Litwy Valdas Adamkus

 Premier Słowacji Miklosz Dziurinda

 Wicekanclerz Niemiec Hans Dietrich Genscher

 Emir Kataru Hamad Bin Khalif Al-Thani

 Prymas Józef Glemp

 oraz prezesi firm, banków, dziennikarze i ludzie sztuki



Obrazy artysty w zbiorach muzealnych

 Muzeum Narodowe w USA (Washington)

 Muzeum Sztuki Współczesnej w Izraelu (Herzliya)

 Muzeum Sztuki Współczesnej w Niemczech (Bochum)

 Muzeum Sztuki Współczesnej w Hiszpanii (Lanzarote)

 Muzeum Narodowe w Poznaniu

 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

 Muzeum katyńskie w Warszawie

 Muzeum we Fromborku

 Muzeum w Toruniu

 Muzeum w Elblągu

 Muzeum w Radomiu

 Muzeum w Lublinie

 Muzeum w Białej Podlaskiej

Ponad 400 dzieł artysty znajduje się w zbiorach 

prywatnych i państwowych kolekcjonerów



Zapraszam do współpracy

info@oraczewski.pl

www.oraczewski.pl


