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Refleksja nad związkami muzyki i sztuk wizualnych

Harmoniczna struktura natury
Uważne prześledzenie struktury harmonicznej świata dźwięków naprowadza nas na
zdumiewające analogie z wizualną stroną
natury. Okazuje się bowiem, że muzyczność
w plastyce nie jest tylko czczą metaforą.
Jest faktem, rzeczywistością, którą można
zbadać i opisać.
Od niepamiętnych czasów muzykę i plastykę postrzegano jako wyraz tych samych
praw uniwersalnej harmonii. Pojęcie harmonii,
ściślej lub szerzej rozumianej, zawsze odnoszono do różnorakich dziedzin sztuki.
Dość przypomnieć, że dla starożytnych
Greków harmonikos oznaczało należący
do muzyki. Uważali oni, że architektura na
przykład jest muzyką zamkniętą w formach
przestrzennych.
Dźwięk dla badaczy akustyki jest sumą,
a raczej określoną kombinacją, tak zwanych
tonów prostych. Owe tony powstają niejako
samoczynnie, jako wtórny efekt wybrzmiewania tonu podstawowego. W następstwie
drgania struny całą jej długością wzbudzone
zostają drgania poszczególnych jej części. Tony emitowane przez mniejsze odcinki
struny nazwano alikwotami. Wyróżniają się
przede wszystkim drgania każdej z dwóch
połówek struny, które emitują ton o interwale
oktawy w stosunku do tonu podstawowego.
Jeśli popatrzymy na strunę jako na odcinek,
to ten naturalny podział oktawowy możemy potraktować jako najprostszy podział
symetryczny. Symetria w plastyce jest ważnym odniesieniem kompozycyjnym, ale nie

zawiera w sobie potencjału dramatycznego.
Zbytnie akcentowanie i nagromadzenie podziałów symetrycznych, zarówno w układach
wertykalnych, jak horyzontalnych likwiduje
napięcie pomiędzy elementami kompozycji,
daje najczęściej poczucie nudy. Również
w zasadach harmonii muzycznej pochody
oktawowe nie wnoszą nic do dramaturgii
struktury harmonicznej utworu. Bywają prostym wzmocnieniem głosu lub zmieniają
barwę brzmienia.
W następstwie jednak wspomnianego
drgania całej struny, powstaje także szereg alikwotów, spośród których pierwszym
i najbardziej wyrazistym jest interwał kwinty.
Odcinek struny, który emituje tenże dźwięk,
odpowiada złotej proporcji. Interwał kwinty
jest kamieniem węgielnym harmonii muzycznej, podobnie jak złoty podział jest podstawowym fenomenem wizualnym.
W zjawisku samoczynnego dzielenia się
drgającej struny odnajdujemy więc analogię
do złotego podziału odcinka.
Istota kompozycji, którą można nazwać
harmoniczną, polega na przetworzeniu relacji
muzycznych, czyli interwałów dźwiękowych
(słuchowych), w proporcje przestrzenne (wizualne), czyli w stosunki odległości, wielkości
płaszczyzn i mas.
Kandyński stosuje często terminologię
zamienną: punkt — dźwięk. Jego rozważania
wokół płaszczyzny obrazu i jej charakterystycznych napięć można zinterpretować
muzycznie i sprowadzić do podstawowych

interwałów harmonicznych. Napięcia w płaszczyźnie kwadratu oddziałują na jego centrum
tak że w rezultacie nie pokrywa się ono
z geometrycznym centrum spekulatywnym,
czyli punktem przecięcia się przekątnych. Nie
bez znaczenia są zapewne uwarunkowania
grawitacyjne intencjonalizmu, na co również
wskazuje w swoim dziele Arnheim. Centrum
to wędruje bowiem intencjonalnie nieco
na prawo i ku dołowi płaszczyzny kwadratu, wyznaczając jej złoty podział, zarówno
w układzie wertykalnym jak i horyzontalnym.
A złoty podział to przecież wizualna forma
interwału muzycznego kwinty.
Ton kolorystyczny, podobnie jak ton muzyczny, jest potencjalnym pierwszym podstawowym stopniem szeregu tonów lub plam.
Również w percepcji wzrokowej każda plama
ewokuje dość określony szereg tonów barwnych niczym alikwoty muzyczne. Proces ten,
związany z intencjonalizmem widzenia, odbywa się na poziomie fizjologicznej percepcji
i psychologicznego odziaływania barw, ale
nie można wykluczyć fizycznych podstaw
tego zjawiska.
prof. Lucjan Orzech
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Hortus musicus

Reflections on the relation between music and visual arts
The harmonic structure of nature
A careful analysis of the harmonic structures of the world’s sounds leads us to an
astonishing analogy with the visual side
of nature. It turns out that the music in
art is not only a pure metaphor. It’s a fact,
a reality which we can be examined and
described.
Since early times music and art have been
viewed as an expression of the same laws
of universal harmony. The term harmony,
both narrowly and broadly understood, has
always been used in various fields of art.
It is suffice to remember that for the
ancient Greeks the term harmonikos meant
belonging to music. For example, they
believed that the architecture is music
closed in spatial forms.

potential. Excessive accenting and accumulation of symmetrical divisions, both in
vertical and horizontal systems, eliminates
tensions between elements of the composition, creating a sense of boredom. Also
in the rules of musical harmony, octave
passages don’t contribute to the structure
of harmonic musical dramaturgy. They
either enhance the voice or change the
timbre of sound.
Vibrations of the whole string create
also a series of aliquots, among which
the first one and the most expressive
one is the list of fifth intervals. The line
of the strings, which emits the said sound,
is responsible for the golden ratio. The
list of fifth intervals is the cornerstone of
harmonic music, just like the golden ratio
For a researcher of acoustics, sound is the is the basis of visual arts. The automatic
sum, or a specific combination, of the so- division of vibration strings points to the
called pure tones. These tones are created analogy with the golden ratio of lines.
somewhat by themselves, as a secondary
reverb effect of the basic tone. As a result
The essence of composition, which can be
of the string vibration on its whole length, called harmonic, entails remaking musical
the vibration in specific parts are aroused. relations, which are the sound (hearing)
The tones that are emitted by smaller intervals, into spatial (visual) proportion,
sections of the string were called aliquots. that is the ratios of length, size and mass.
What stand outs are mostly vibrations from
Kandyński often uses variable tereach half of the string, which emit a tone of minology: point — sound. His thoughts
an interval octave compared to the basic about the painting’s plane and its chartone. If we see a string like a segment, then acteristic tensions can be interpreted
this natural octave division can be treated musically and presented as basic haras the easiest symmetrical division. In art, monic intervals. Tensions in the plane
symmetry is of an important composition of a square affect its center in such
relevance, but it doesn’t contain dramatic a way that it does not overlay with the
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speculative geometrical center, which is the
point of the intersection of the diagonals. Of
note are probably the conditions of gravitational intentionalism, which is also mentioned
in Arnheim’s work. The center wanders intentionally a bit to the right and to the bottom
of the square, marking its golden ratio, both
vertically and horizontally. The golden ration
is clearly a visual form of the fifth musical
interval.
The colorful tone, similar to the musical
tone, is potentially the first basic step of the
series of tones or stains. Also in the visual
perception, every stain evokes a specific
series of colored tones, like musical aliquots.
This process, related to the intentionalism
of sight, takes place at the level of the
physiological perception and psychological
influence of color, but we cannot also exclude
its physical bases.
prof. Lucjan Orzech

Blue and green I (detal)
oil on canvas, 160 × 130 cm, 2019
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Blue and green I ▶
oil on canvas, 160 × 130 cm, 2019

Crescendo in blue ▶
oil on canvas, 160 × 130 cm, 2020
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◀ Blue in white
oil on canvas, 140 × 70 cm, 2019
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Blue and green IV
oil on canvas, 150 × 140 cm, 2020
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Autumn mood I ▶
oil on canvas, 160 × 130 cm, 2020
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Autums leaves
oil on canvas, 160 × 130 cm, 2020
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Autumn rhytm ▶
oil on canvas, 150 × 100 cm, 2020

Green mood V ▶
oil on canvas, 140 × 70 cm, 2020
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◀ Vision of village XXX
olej na płótnie, 90 × 60 cm, 2020

Vision of village XXI
oil on canvas, 30 × 40 cm, 2020
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◀ Collective improvisation V (detal)
oil on canvas, 150 × 100 cm, 2020
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Roztoczański feeling

Obrazy z dzieciństwa pozostają zawsze żywe,
a przez życia młodzieńcze dopełniają bagaż
wczesnych doświadczeń, który artysta zabiera
na wędrówkę przez życie. Miejsce urodzenia
i dorastania staje się z biegiem lat krainą
mityczną przywołującą nostalgiczne wspomnienia. Łagodnie pofalowany pejzaż Roztocza,
rzeźbiony parowami i tarasowatymi uskokami
postaci pól, tworzy w wyobraźni złożony splot
linii, podobny do swingującej struktury muzycznej.
Tu i ówdzie obszerne zakola łanów uprawnych
pól okalają bujne lasy, tworząc rajskie uroczyska, pełne nabrzmiałej muzyką ciszy. Region
ten, ukształtowany z rozmachem, obdarzony
liczną fauną i bujną roślinnością. charakteryzuje monumentalizm porównywalny z włoską
Toskanią, chociaż różni się od tej zaalpejskiej
krainy pewną środkowoeuropejską surowością.
Z takiego miejsca nigdy się wewnętrznie nie
emigruje, tak jak naprawdę nigdy nie opuszcza
się świata własnego dzieciństwa. Czar pierwszych doznań pozostaje w młodym artyście
i jest odniesieniem dla późniejszych dojrzałych
dokonań. Raj własnego dzieciństwa zabiera się
ze sobą na zawsze i nosi w sobie jak intymny,
wewnętrzny i zaczarowany ogród.
Swoboda i przypadek są tak samo obecne
w malarstwie jak nieodzowne w muzykowaniu
jazzowym. W twórczości tej jakakolwiek kalkulacja i namysł zdają się być nieobecne, jakby
artysta nie planował form malarskiej wypowiedzi, podobnie jak nie racjonalizuje strumienia

dźwięków w swobodnej improwizacji jazzowej,
ufając przypadkowi i intuicji. W jednej i drugiej
dyscyplinie sztuka powstaje w ruchu, w strumieniu czasu, a jej forma zastyga już w samym
momencie impulsu twórczego, Koncepcja obrazu pojawia się w wyobraźni od razu znajduje
realizację w formie lekkiej i niedopowiedzianej.
Ta melodia sprawia, że rysunek, grafika czy
obraz nie przekraczają etapu szkicowości. Nie
sposób też wyobrazić sobie tego artystę pracującego z mozołem nad obrazem, cyzelującego
szczegóły, gdyż byłoby to niezgodne z typem
jego artystycznej osobowości. Malarz chwyta
za pędzel z podobną determinacją, jak bierze
do rąk saksofon i poddaje się kaskadzie dźwięków przepływających w określonym czasie, po
upływie którego nie ma możliwości korekty.
Frazy kształtują się w formy jak płynna lawa
i zastygają zawieszone w przestrzeni muzycznej. Formy malarskie są równie niedookreślone
i enigmatyczne, a malarz najwidoczniej uważa
rzecz za skończoną już in statu nascendi. Twórca
nie odczuwa potrzeby powrotu do formy malarskiej, jak nie zwykł wracać do przebrzmiałej
sesji jazzowej.
Spontaniczność i emocjonalność są nieodzowne dla muzykowania jazzowego, ale ważne są
też w malarstwie, pozwalają bowiem zachować
świeżość i osiągnąć lekkość formy. Serie szkiców,
rysunków, monotypii, linorytów można niekiedy
porównać do szeregu chorusów jazzowych, będących przetworzeniami tego samego tematu,

tego samego motywu. Pomiędzy muzykowaniem
a malarstwem snują się nieprzerwanie jakieś
nici wzajemnych powiązań i jeśli dla widza są
one niezauważalne, to dla twórcy pozostają
zawsze inspirujące. Jazzowa emocjonalność
sprzyja poszukiwaniu także w malarstwie ciepłego, uczuciowego klimatu. Improwizacja jest
naturalnym zjawiskiem muzycznym, ale implementowana na grunt warsztatu malarskiego,
ożywia inwencję i nie pozwala zastygnąć wyobraźni. Niewidoczny parawan dzieli jednak
obie te dziedziny wyznacza nieprzekraczalną
granicę. Muzyka i malarstwo nigdy nie mogą się
organicznie połączyć,należą do dwóch różnych
światów. Zakochane w sobie jak Orfeusz i Eurydyka wiecznie pragną nigdy nie osiągalnej
jedności. Dla muzyki i dla malarstwa wspólne
są tylko uczucia — feeling.
prof. Lucjan Orzech
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The Roztoczański Feeling

Images from childhood always stay alive and
the moments from adolescent years fill the
baggage of early experiences, which the artist
carries on the journey through life. The place
of birth and growing up become, throughout
the years, a mythical land, which brings back
nostalgic memories. The gently built scenery
of Roztocze, sculpted by ravines and terraced
fields, creates in our imagination complex
braids of lines, similar to the swinging structure
of music. Here and there extensive winding
farm fields surround lush forests, creating
a wilderness paradise, filled with the music of
silence. This region, boldly shaped, gifted with
wildlife and lush plants, is comparable in its
monumentality to the Italian Tuscany region,
although it distinguishes itself by its certain
Central European austerity. From this place
one can never internally emigrate like one can
never leave the world of one’s childhood. The
charm of the first experiences always stays in
a young artist and is a reference for future,
mature work. People always carry the paradise
of the childhood with them, and treasure it like
an intimate and magical garden.
Freedom and coincidences are just as much
present in paintings as they are indispensable
in jazz music. In this creation, any calculation
and reflection seem to be absent, as if the artist
wasn’t planning a form of artistic expression,
just like he does not rationalize the stream of
sounds in a freestyle jazz improvisation, trusting
26

randomness and intuition. In both disciplines,
art comes out of movement, in the stream of
time and its form freezes at the very moment of
the creative impulse. The concept of the image
appears in our imagination and immediately is
implemented in a light and implicit form. This
method causes the drawing, graphic or painting
to never go beyond the sketching stage. It is
also impossible to imagine this artist tediously
working on his painting, perfecting every detail
as it would go against his artistic nature. The
painter takes the paint brush with the same
determination as he takes his saxophone and
succumbs to the cascade of sounds flowing
for a specific time, which cannot be undone
afterwards. Phrases are shaped in forms like
flowing lava and freezes, hanging in the space
of music. Painterly forms are equally obscure
and enigmatic and the painter apparently thinks
the art work is finished in statu nascendi. The
creator doesn’t feel the need to go back to the
painterly form, just like he does not have to go
back to the played out jazz session.
Spontaneity and emotionality are indispensable of jazz music, but they are also important
in painting, as they allow to keep the freshness
and achieve the lightness of forms. A series of
sketches, drawings, monotypes and prints can
sometimes be compared to an array of jazz
choruses, which are interpretations of the same
topic and same motif. In between music and
painting there are some kind of ceaselessly

spinning threads of mutual connections, and
if they are invisible to the viewer then for the
creator they are always inspiring. Jazz emotionality also favors the search for a warm and
emotional climate in painting. Improvisation
is a natural musical phenomenon, but implemented onto paintings, gives life to invention
and does not let your imagination to freeze.
An invisible screen divides both of these fields
and determines an unpassable border. Music
and painting can never organically link, as
they belong to two different worlds. In love with
each other like Orpheus and Eurydice, they
endlessly have a need for an ever unachievable
unity. For music and painting the only thing
mutual are emotions – feeling.
prof. Lucjan Orzech
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Autumn mood II
oil on canvas, 30 × 50 cm, 2020
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Autumn mood III
oil on canvas, 40 × 50 cm, 2020
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◀ Rhytm XII
oil on canvas, 130 × 70 cm, 2020
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Autumn rhytm II
acrylic on paper, 40 × 30 cm, 2020

Autumn rhytm VII
acrylic on paper, 40 × 30 cm, 2020
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Autumn mood IV ▶
oil on canvas, 160 × 130 cm, 2020
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Blue and green VII
oil on canvas, 70 × 100 cm, 2019
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Blue and green V ▶
oil on canvas, 50 × 40 cm, 2020

Autumn mood V
oil on canvas, 40 × 70 cm, 2020
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Blue mood
oil on canvas, 73 × 92 cm, 2020
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Vision of village V ▶
oil on canvas, 180 × 130 cm, 2020
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Ostatnie obrazy Marka Batorskiego z serii Paintings
from the Village nie są bynajmniej obrazkami rodzajowymi, reprezentują rodzaj abstrakcji aluzyjnej,
w której różne doznania — nie tylko wzrokowe — zapisane zostały w wieloznacznej formie plastycznej. Nie
pretendują więc wprost do funkcji partytury (choć nie
jest to wykluczone w przypadku kompozycji samego
autora), ale mają otworzyć w pamięci i wyobraźni
odbiorcy strefę skojarzeń pt. wieś.
Obrazy Batorskiego znajdują odzew w muzyce. W wykonywanych utworach Collective improvisation artysta
przedstawia przeżycia związane z wsią doświadczaną
emocjami, zmysłami: wzrokiem, słuchem, zapachami,
smakami; wsią poznaną o różnych porach roku, poprzez spotkania z ludźmi, w kontaktach ze zwierzętami,
z przyrodą, w wysiłku pracy, w brzmieniu mowy. Wieś
jako zjawisko kulturowe obecne w literaturze, w filmie,
w opowiadaniach ojców, dziadków.
Obrazy oraz kompozycje mają swoją wyrafinowaną
dramaturgię i smak estetyczny spełniający się w realnym czasie wykonawczym, ale zawierają w sobie wiele
poziomów asocjacji i potencjalnych treści. Można je
traktować jako metaforę podróży – lot nad pejzażem lub rodzaj impresji z wydarzeń dnia, którego
scenariusz jest tylko częściowo napisany. Niezwykle
pozytywna muzyka, afirmująca świat i życie w jego
codziennym bogactwie. Jak antidotum na dzisiejsze
nerwice, nalewka ze stu ziół od wujka ze Szczebrzeszyna.
Jan Bujanowski

The last Marek Batorski’s paintings from series Paintings from the Village are not at all generic pictures,
they represent a kind of allusive abstraction in which
different sensations, not only visual, were saved in
ambiguous artistic form. They do not pretend to score
function directly (although it is beyond the realm of
possibility in case of author’s composition) but they
are to open in address’s memory and imagination
association zone VILLAGE.
Batorski’s paintings find a response in music. In
performed musical compositions Collective improvisation the artist unveils his experiences associated
with the village perceived through emotions and
senses: sight, hearing, smells, and taste; with the
village experienced at different seasons, by meeting
people, by contacts with animals and nature, by hard
work, by the sound of speech. The village as cultural
phenomenon present in literature, movie, in fathers’
and grandparents’ stories.
The paintings and compositions have their own
sophisticated tension and aesthetic taste which are
fulfilled in real execution time, however they contain
many association levels and potential content. They
can be treated as a metaphor of travel, a flight
over the landscape or a kind of impression from the
events of the day, which script is written partially
only. Extremely positive music which affirms the world
and life in its daily richness. Just like an antidote to
today’s neuroses, like a tincture of hundred herbs
from an uncle from Szczebrzeszyn.
Jan Bujanowski
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Composition XII (detal) ▶
oil on canvas, 160 × 130 cm, 2020
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49
Rhytm V
acrylic on paper, 56 × 42 cm, 2019

Vision of village VI
gouache on paper, 24 × 18 cm, 2020

◀ The summer knows II
oil on canvas, 160 × 130 cm, 2020
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Vision of village IV
oil on canvas, 65 × 97 cm, 2020

Vision of village XX ▶
oil on canvas, 70 × 50 cm, 2020

Nocturn V ▶
oil on canvas, 70 × 50 cm, 2020
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◀ Vision of village XXII
oil on canvas, 100 × 40 cm, 2020

Vision of village XIX
oil on canvas, 70 × 100 cm, 2020
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Vision of village VII
gouache on paper, 24 × 18 cm, 2020
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59
Vision of village VIII
gouache on paper, 24 × 18 cm, 2020

Vision of village XII
acrylic on paper, 100 × 70 cm, 2020

◀ Spring is here
oil on canvas, 150 × 150 cm, 2020
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Chcę udoskonalić rzeczy i stworzyć
przepiękne miejsce. Marzę o dniu, kiedy człowiek będzie żył w harmonii. Nadal przebija się brzydota, którą chcę
wymazać pięknem...

I want to transform things and make
this a blissful place. I dream of the
day when man can live in harmony.
There’s still all that ugliness out there
and I want to wipe it out with beauty...

Charles Lloyd
amerykański saksofonista i kompozytor

Charles Lloyd
jazz saxophonist and composer.
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Vision of village XXXII ▶
oil on canvas, 90 × 65 cm, 2020
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◀ Collective improvisation VI
oil on canvas, 160 × 130 cm, 2020
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Vision of village XXIII
oil on canvas, 70 × 100 cm, 2020

70

Vision of village XXV
oil on canvas, 70 × 100 cm, 2020

71

72

Vision of village XI
oil on canvas, 60 × 50 cm, 2020

Vision of village XIV ▶
oil on canvas, 70 × 50 cm, 2020

Vision of village IX (detal)
oil on canvas, 70 × 100 cm, 2020
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Vision of village XIII
oil on canvas, 30 × 40 cm, 2020
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Collective impovisation VI ▶
oil on canvas, 160 × 130 cm, 2020
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Vision of village XXIV
oil on canvas, 100 × 70 cm, 2020

Vision of village XXVI
oil on canvas, 50 × 40 cm, 2020
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◀ Vision of village XXXI
oil on canvas, 100 × 70 cm, 2019

Groove II
oil on canvas, 130 × 140 cm, 2020
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Opus de funk ▶
oil on canvas, 73 × 52 cm, 2019
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◀ Collective improvisation VII
oil on canvas, 70 × 50 cm, 2019
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Vision of village V (detal) ▶
oil on canvas, 180 × 130 cm, 2020
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Marek Batorski
Urodzony 5 września 1967 roku w Szczebrzeszynie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Dyplom obronił w 1995 roku
w pracowni prof. Janiny Jeleńskiej-Papp. Od 1998 roku członek ZPAP
w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny. Adiunkt na Wydziale
Sztuki w Instytucie Malarstwa, Rysunku i Rzeźby oraz Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
W twórczości artystycznej zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem. Muzyk
jazzowy (saksofonista). Prace prezentował na wystawach indywidualnych m.in.
Roma Tre,Teatro Cantiere oraz w Instytucie Polskim w Rzymie, Centrum Kultury Polskiej w Monachium, Domu Krakowskim w Norymberdze, International
Art Centre Peter’s Gallery w Limassol na Cyprze, Galerii Contemporary Art
Gezira w Kairze (Egipt). Uczestniczył w kilkunastu wystawach oraz pokazach
zbiorowych w kraju i za granicą m.in. Szanghaj (Chiny), Ajdovścina (Słowenia),
Baia Mare (Rumunia), Luksemburg (Luksemburg), Užhorod (Ukraina), Budapeszt, Pecs (Węgry) a także w Krakowie, Oleśnicy, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie,
Tczewie, Radomiu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Nowym Sączu, Olkuszu, Tarnowie,
Opolu, Warszawie, Inowłodzu, Toruniu, Przemyślu.
Laureat licznych nagród i wyróżnień. Uczestniczył w sympozjach i konferencjach naukowych m.in. w Rzeszowie, Przemyślu. Autor projektów artystycznych
łączących muzykę i sztuki wizualne w jedną spójną całość tj. Transkrypcje,
Tonacja — Kod — Harmonia, Sakspainter from Roztocze — projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Synestezje — Plastyka, Muzyka,
Słowo oraz podczas Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Piwnicy pod
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88

Marek Batorski
Born on September 5th 1967, in Szczebrzeszyn, Marek Batorski is
a graduate of the Pedagogical University in Kraków. He received
his diploma in 1995 under the supervision of Professor Janina Jeleńska-Papp. Since 1998 he has been a member of the Association of
Poilsh Artists and Designers in Kraków. He is both an academic and
a teacher. He is an assistant professor at the department of painting,
drawing and sculptures at the Institute of Art and Art Education at
the Pedagogical University in Kraków.
His artistic work includes painting, graphic design and drawing. He is
also a jazz musician (saxophone). He has presented his works in individual
exhibitions such as: Roma Tre, Teatro Cantiere and the Poilsh Institute in
Rome, the Poilsh Cultural Centre in Munich, The Cracow House in Nuremberg, the International Art Centre Peter’s Gallery, in Limassol in Cyprus,
and the Contemporary Art Gallery Gezira in Cairo, in Egypt. He attended
several exhibitions and joint performances in Poland and abroad, including
Shanghai (China), Ajdovščina (Slovakia), Lumnago (Italy), Baia Mare
(Romania), Luxemburg (Luxemburg), Rome (Italy), Uzhhorod (Ukraine),
Budapest, Pecs (Hungary), Kraków, Oleśnicy, Rzeszów, Łódź, Szczecin,
Tczew, Radom, Ostrowiec Świętokrzyski, Nowy Sącz, Olkusz, Tarnów, Opole,
Warszawa, Inowłódz, Toruń, and Przemyśl.
He is the laureate of many awards and has attended academic symposia
and conferences, in Gdańsk, Rzeszów and Przemyśl. He is the author of
artistic projects connecting music and visual arts in one consistent whole,
one of many: Transkrypcje, Tonacja — Kod — Harmonia, Sakspainter from
Roztocze — the project was implemented during the National Syntheses
Festival — Plastyka, Muzyka, Słowo and during the National Jazz Festival
of Piwnica pod Baranami in Kraków. He is the author of the project Rytm
X implemented under the International Jazz Festival Memorial Miles Davis
— in Kielce. He is a supervisor of the project Korespendencja sztuk — barwa,
brzmienie, materia, implemented under the European Social Fund — “Wiedza, Edukcja, Rozwój” (“Knowledge, Education, Development) organized by
the Pedagogical University in Kraków in partnership with the Association
of Poilsh Artists and Designers and the Academy of Music in Kraków. The
last project in the field of art synesthesia is Visions of village — a series of
musical compositions recorded for the paintings Collective improvisation.

89

Publikacja towarzyszy wystawie malarstwa Harmoniczna struktura natury
3—26 listopada 2020
Marek Batorski
marek.sztuka1@gmail.com | www.sax-painter.art | 531 027 106
BWA Tarnów
Słowackiego 1, 33-100 Tarnów
www.bwa.tarnow.pl

projekt graficzny, skład i łamanie | graphic design, technical editing:
Joanna Janik
korekta językowa | proofreading:
Joanna Janik
reprodukcje prac | reproduction of paintings:
Elżbieta Ćwik,Stanisław Kwieciński,Angelika Wojas
tłumaczenie | translation:
Dominik Reichardt, Anna Mikoszewska, Wiktoria Pudło, Weronika Radecka
druk | printing:
Drukarnia Eikon, Kraków, www.eikon.net.pl

Publikacja realizowana przy udziale finansowym Uniwersytety Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. | Publication realized with the financial Pedagogical University Nation Education Commission in Krakow.

