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(...) Bohaterowie jego prac podró¿uj¹ bez pocz¹tku i koñca pogr¹¿eni 
w nieskoñczonej ci¹g³oœci. Pokraczni, bezradni i niepewni próbuj¹ uciec 
przeznaczeniu. Bohaterowie "zjawieñ" z autobusów, ulic, barów, a tak¿e 
pracowni i wystaw przenikaj¹ siê, nak³adaj¹ swoje byty na byty innych, 
œwiadomi swej kruchoœci i ma³oœci. Tworz¹ duchow¹ kronikê swego 
miejsca i czasu.
 
(...) W twórczoœci Tadeusza Ogrodnika autentyzm prze¿ywania smutku 
implikowany jest tajemnic¹, smutek jest tu odbiciem uniesienia. Bez tego 
poznane staje siê oczywiste, banalnieje, przestaje wystarczaæ i elektryzowaæ. 
Konieczne jest zatem ustawiczne "odnawianie" œrodków wyrazu, wzbudzanie 
po¿¹dania, ciekawoœæ twórcza. Ona to napêdza do samopoznawania 
i przekraczania barier w zg³êbianiu pok³adów duchowoœci. Polega to na 
ci¹g³ym nienasyceniu, nieustaj¹cym d¹¿eniu, by materializowaæ w pracach 
specyficzn¹, wewnêtrzn¹ energiê, to nieuchwytne acz wyczuwalne dr¿enie, 
wynikaj¹ca zapewne z lêku przed unicestwieniem.(...)

                                                                                            Anna Lejba



 
''XXX'', piórko, tusz, 1980





 
''Pracownia 1980'', piórko, tusz





 
''Pracownia 1980'', piórko, tusz





 
''Pracownia 1980'', piórko, tusz





 
''Pracownia 1981'', piórko, tusz
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''Wyrwa'', piórko, tusz, 1980





 
''Wyrwa I'', piórko, tusz, 1981





 
''Tunel'', piórko, tusz, 1981





 
''Autoportret odwrócony 1981'', piórko, tusz





''Zony Lota'', piórko, tusz, 1981





''Zony Lota II'', piórko, tusz, 1981





Z cyklu Rysunki przedostatnie: 
''Smutnostany'', piórko, tusz, 1981





Z cyklu Rysunki przedostatnie: 
''Smutnostany II'', piórko, tusz, 1981





 
''Skamieliny'', piórko, tusz, 1981





 
''Skamieliny II'', piórko, tusz, 1981





''Za taborem'', piórko, tusz, 1981





''Za taborem'', piórko, tusz, 1981





"Chocho³y", rysunek piórkiem, Kraków 1980 





"Chocho³y II", rysunek piórkiem, Kraków 1980 





"Chocho³y II" (fragment) 
rysunek piórkiem, Kraków 1980 





Z cyklu: Rysunki przedostatnie: 
''Zag³ada - 1981'', piórko, tusz





Z cyklu: Rysunki przedostatnie: 
''Zag³ada II'',  piórko, tusz, 1981





Z cyklu: Rysunki przedostatnie: 
''P³yniemy - 1981'', piórko, tusz





Z cyklu: Rysunki przedostatnie: 
''P³yniemy II - 1981'', piórko, tusz





Z cyklu: Rysunki przedostatnie: 
''P³yniemy III'', piórko, tusz, 1981





Z cyklu: Rysunki przedostatnie: 
''P³yniemy IV'', piórko, tusz, 1981





 
''Wizja'', piórko, tusz, 1981





 
''Zatruta studnia'', piórko, tusz, 1981





Z cyklu: Rysunki przedostatnie: 
''Walki uliczne - 1982'', piórko, tusz





Z cyklu Rysunki przedostatnie:
''Walki uliczne - 1982'', piórko, tusz

  





Z cyklu Rysunki przedostatnie:
''Walki uliczne II'', piórko, tusz, 1982

  





Z cyklu Rysunki przedostatnie:
''Walki uliczne III'', piórko, tusz, 1982

  





Z cyklu Rysunki przedostatnie:
"Rysunek zaniechany", piórko, tusz,1982





Z cyklu Rysunki przedostatnie:
"Rysunek zaniechany", (fragment) piórko, tusz,1982
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''Dyplom - 1982'', akwaforta
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''Dyplom - 1982'', akwaforta (fragment)
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''Dyplom - 1982'', akwaforta
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''Dyplom - 1982'', akwaforta (fragment)
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''Dyplom - 1982'', akwaforta
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''Dyplom - 1982'', akwaforta (fragment)
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Formy upostaciowione Tadeusza Ogrodnika.

        "Obrazy s¹ we mnie – dorastaj¹, miesi¹ce, lata, wêdruj¹ ze mn¹, bywaj¹ 
pijane, bywaj¹ wœciek³e, nienawidz¹ lub kochaj¹. Twórczoœæ nie znosi 
amoralnoœci, imitacji odczuæ, doznañ. Je¿eli siê ma trochê szacunku dla samego 
siebie trzeba siê staraæ poprzez twórczoœæ mówiæ prawdê o stanie swej duszy, 
trzeba to robiæ bez wzglêdu na cenê jak¹ przyjdzie zap³aciæ."- powiedzia³ mi 
kiedyœ Tadeusz, kiedy próbowa³am sprowokowaæ go do wypowiedzi na temat 
jego prac, do sformu³owania artystycznego credo. 
Teraz, w czasie spotkania w pracowni, gdy na ekranie komputera pojawiaj¹ siê 
fotografie kolejnych rysunków i szkiców, cykli uporz¹dkowanych zgodnie z 
czasem ich powstania obrazów – uœwiadamiam sobie ogromn¹ konsekwencjê 
artysty, dla którego ka¿da kompozycja staje siê wiarygodnym, odpowiedzialnym 
zapisem stanu umys³u i ducha, stanu w³asnych odczuæ i prze¿yæ, przetworzonych, 
wzbogaconych o œwiadome nawi¹zania do tradycji, do rysunków  Albrechta 
Dürera i Brunona Schultza, do ascetycznych, graficznych obrazów Andrzeja 
Wróblewskiego.
       W centrum zainteresowania Tadeusza jest cz³owiek i wydaje siê, ¿e tak 
by³o ju¿ w momencie rozpoczêcia studiów na krakowskiej ASP, kiedy to 
zafascynowany modernistyczn¹ atmosfer¹ miasta zacz¹³ uprawiaæ rysunek 
i akwafortê, dbaj¹c przede wszystkim o detal, delikatnoœæ, finezjê kreski 
przypominaj¹c¹ poci¹gniêcia piórkiem, pozostawiaj¹c przestrzeñ na 
niedomówienia, przestrzeñ niedomkniêt¹, otwart¹ ku mlecznej bieli, 
czy jak sam to sugestywnie nazywa – „przestrzeñ zaniechan¹”. 
W tym okresie powstawa³y wizje apokalipsy, precyzyjnie wyrysowane, 
nagromadzone kamienne bry³y wyznaczaj¹ce drogê postaci o twarzach 
wykrzywionych grymasem strachu i bólu, postaci zatrzymanych, zastyg³ych w 
teatralnych, tragicznych i pe³nych patosu gestach. W g³êbi, gdzieœ w centrum 
kompozycji pozostawa³a gêsta, matowa biel, imituj¹ca przera¿aj¹ce œwiat³o, które 



przeszywa ch³odem, okalecza, unicestwia, zabija. Ju¿ wówczas pojawia³y siê w 
rysunkach Tadeusza motywy autobiograficzne, owe rozwa¿ania nad kondycj¹ 
wspó³czesnego artysty, który okazuje siê nie tylko komentatorem i œwiadkiem, 
ale tak¿e uczestnikiem przedstawionych na papierze zdarzeñ.
       W jednej z prac malarz odwrócony ty³em, wpatrzony w obraz rozpadu, 
zag³ady, walki. Za nim stó³, rozsypane przybory, narzêdzia, warsztat pracy artysty, 
który nagle okazuje siê bezradny, bezsilny wobec otaczaj¹cego go œwiata, tak 
jakby przeros³a go owa koszmarna, upiorna, zagêszczona nagromadzeniem 
ostrych, nieprzyjaznych form, zawsze jednak intryguj¹ca - rzeczywistoœæ. 
W innej, równie starannie przemyœlanej kompozycji – t³um zdeformowanych, 
kanciastych postaci zmierzaj¹cych w g³¹b mrocznego, betonowego tunelu. 
Na pierwszym planie, jakby poza ram¹ obrazu rozstawiona sztaluga, rzucone 
niedbale pêdzle, papierzyska, tuby z farbami. Œlad obecnoœci malarza, który 
tym razem pozostawia po sobie bia³e, doskonale zagruntowane p³ótno. 
- „To by³o takie przesymbolizowane. Zatruta studnia, tak trochê jak z obrazu 
Jacka Malczewskiego.  Chocho³y... Grottgerowskie klimaty... czaszki, czysty 
romantyzm... Cz³owiek siê m³odopolskiej sztuki nawdycha³ w Krakowie...”
- Tadeusz mówi o swych pracach ciep³o, serdecznie, z ledwie uchwytn¹ nut¹ 
pob³a¿liwoœci.  Ogl¹da siebie na rysunkach sprzed lat, m³odego, zbuntowanego 
ch³opaka, odzianego w zbyt obszern¹ kufajkê, która (jak przyznaje dowcipnie) 
„zakoñczy³a ¿ywot u brata, na traktorze.” 
        Swobodny, beztroski ton wypowiedzi okazuje siê doskona³ym kamufla¿em. 
Ten kto rysuje, maluje, kto utrwala œwiat wnêtrza w obrazach, dotykaj¹c jakby 
mimochodem spraw ostatecznych, uniwersalnych i wa¿nych – unika 
deklaratywnych wypowiedzi, koncentruj¹c siê raczej na warsztacie, na analizie 
formalnych poszukiwañ, eksperymentów. W póŸniejszych latach, ju¿ jako 
dojrza³y i zapoznany, licz¹cy siê w œrodowisku artysta - Tadeusz zaczyna rysowaæ 
l¿ej, bez wype³nienia, co sprawia, ¿e kompozycje staj¹ siê bardziej syntetyczne, 
a symbolika przestaje byæ (jak podkreœla) tak bardzo czytelna, natrêtna. 



To w³aœnie wówczas pojawiaj¹ siê wyd³u¿one, teatralne postacie, znika stylizacja, 
a twarze pozbawione symetrii, zbudowane z przemieszczonych, przesuniêtych 
p³aszczyzn robi¹ wra¿enie poruszonych, poddanych pozornej animacji. 
Interesuj¹cym zabiegiem formalnym jest tak¿e wprowadzenie motywu obrazu w 
obrazie, negatywowego rysunku, w którym nagle na czarnej p³aszczyŸnie pojawia 
siê bia³y kontur, œwiec¹ca rozedrgana kreska, czy lawowania, które pozwala 
wykorzystaæ przypadek, dzia³anie plam¹, sprawiaj¹ce, ¿e rysunek przestaje 
byæ kaligrafi¹. 
- „£atwiej uruchomiæ wyobraŸniê, gdy jest jakaœ plama. Jednak¿e plama 
„z przypadku” nie mo¿e byæ przypadkowa w pracy. Nieraz trzeba zarysowaæ 
ciekawy element, rysunek i tak wyjdzie, bo kartka ju¿ siê zmierzwi³a. To dodaje 
tajemniczoœci, g³êbi, to nie jest g³adka czerñ, tam ju¿ coœ siê dzieje...” 
         Byæ mo¿e w³aœnie dlatego w pracowni Tadeusza brak zagruntowanych, 
sterylnie bia³ych p³ócien. Oparte o œciany i sprzêty, wsparte na sztaludze czekaj¹ 
rozmalowane szerokimi, szkicowymi poci¹gniêciami pêdzla, utrzymane w tonacji 
czerwieni, szaroœci, g³êbokich b³êkitów – podobrazia.  Byæ mo¿e zaludni¹ je 
wyd³u¿one postacie i cienie, sylwety zatrzymanych w teatralnych gestach, 
dotkniêtych bolesnym piêtnem ¿ycia, przeszytych refleksem bia³ego, matowego 
œwiat³a.  Byæ mo¿e przenios¹ siê tu postacie z rysunków i grafik, powielone, 
powtórzone obrysem i barwnym, linearnym profilem, tworz¹ce upiorny kr¹g 
naszych upostaciowionych obsesji i lêków, naszych upostaciowionych 
koszmarów za którymi (czy dane nam w to uwierzyæ, czy nie) przybêd¹ jeŸdŸcy 
Apokalipsy.
           
                                                                                               Ma³gorzata Dorna
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