
WYSTAWA PRAC DARIUSZA
OSIŃSKIEGO

Dariusz Osiński  ur. w 1952 r., mieszkający w
Marysinie  Wawerskim,  jest  ceramikiem-
decentrystą. Od 2005 r. jest prezesem Związku
Ceramików  Polskich  i  organizuje  coroczne
Warszawskie Spotkania Ceramiczne. Od 2003
r.  inicjuje  i  organizuje  co  miesiąc  „Czwartki
Ceramiczne” -  spotkania ceramików na Starym
Mieście  w  Warszawie.  Jest  też
współzałożycielem  i  honorowym   członkiem
Związku  Artystów  Pedagogów  Ceramiki  i
Rzeźby (od 2005 r.).

W lutym 2004  r.  miał  indywidualną  wystawę,
ceramiki  artystycznej  ilustrowaną  własnymi
Wierszami Glinianymi, wydanymi  następnie w
czerwcu  2009  r.  w  formie  książeczki  (i
czytanymi  na  wieczorze  autorskim  przez
przyjaciół  w Klubie  Kultury Anin).  Wystawiał
też  w  „Galerii  Do  trzech  razy…Sztuka”   w
Warszawie, a w lipcu 2006  i marcu 2007 r. jego
wystawy  nosiły  nazwy  „Krok  w  stronę
Decentryzmu”  i „Decentryzm  –  Ukryty
Wymiar”  (w  Muzeum  Okręgowym  Ziemi
Kaliskiej).
Decentryzm to międzynarodowy  kierunek
w sztuce  powołany w Paryżu manifestem
Adama  Wiśniewskiego-Snerga  (który
mieszkał i pracował w Falenicy).
Kompozycja  decentrystyczna  polega  na
przeniesieniu  najważniejszego  akcentu
dzieła poza jego obszar.
Pierwszym  artystą-decentrystą  był
Marek Ruff który pracował w Falenicy.

Dariusz  Osiński  jest  twórcą  pierwszego  w
Polsce  ceramicznego performensu  polegającego
na  pełnym  rozłożeniu  specjalnego  pieca  przy
temperaturze. 12000C w taki sposób, żeby widzowie
mogli  zobaczyć  świecący  ceramiczny  motocykl
Sokół  600  w  skali  1:1.  Akcja  ta  miała  miejsce
podczas Nocy Muzeów 17 maja 2008 r w Muzeum
Norblina.
W 2009 r. artysta wziął udział w międzynarodowej
wystawie „Decentryści/Marginesy 1 m za obrazem”,
która odbyła się w Wilnie. Była na niej pokazywana
rzeźba  decentryczna  "Cel"  -  postać  szamotowo-
metalowa,  którą  dzisiaj  oglądamy  obok  słynnego
motocykla.

****
Falenickie  Towarzystwo  Kulturalne
od  lata  2002  r.  organizuje   w  Falenicy  koncerty
letnie, połączone z wystawami artystów-plastyków.
Pomaga  przy  nich  wiele  osób,  członków  i
sympatyków Towarzystwa.
Zarząd FTK to: Aleksandra Chwedorowicz, prezes
(koordynacja  projektu);  Agnieszka  Kurowska,
(kierownictwo  artystyczne  koncertów);  Ludwika
Ryszka i Magdalena Milkiewicz (logistyka).  
Organizacją wystaw w 2010 r. zajmuje się Tomasz
Tuszko  i  Anna  Roszkowska.  Zdjęcia  na  stronę
internetową i na wystawę (w oknie bibliotecznym)
przygotowuje  Zbigniew  Wizimirski.  Poczęstunek
od sponsorów pozyskuje Józef Chwedorowicz. Przy
poczęstunku  stale  pomagają  Marta  Oleszyńska  i
Teresa Rekosz.
Za ustawienie sceny i widowni odpowiedzialny jest
zespół Michała Sędka.
Programy przygotowuje Barbara Wizimirska.

Informacje  o  FTK  i  zdjęcia  po  koncertach   w
internecie zob.: Falenica-kultura.waw.pl


