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WIES¸AW OCHMAN

Najs∏ynniejszy polski
Êpiewak operowy 
doby wspó∏czesnej. 

Urodzi∏ si´ w Warszawie, studia ukoƒczy∏ w Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskujàc tytu∏ magistra
in˝yniera na Wydziale Ceramicznym. 
W trakcie studiów rozpoczà∏ nauk´ Êpiewu pod kierunkiem
prof. Gustawa Serafina. Debiutowa∏ w 1960 roku na scenie
Opery Âlàskiej partià Edgara w „¸ucji z Lammermooru“ 
G. Donizettiego, nast´pnie Êpiewa∏ w Operze Krakowskiej,
a od 1965 do 1975 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Od 1966 roku wyst´puje regularnie na najwi´kszych 
scenach operowych i estradach Êwiata, jak np.: mediolaƒs-
ka La Scala, Metropolitan Opera w Nowym Jorku, 
Opery w Barcelonie, Berlinie, Buenos Aires, Chicago,
Hamburgu, Madrycie, Moskwie, Pary˝u, Rzymie, Salzburgu,
San Francisco, Sewilli i Wiedniu. Uczestniczy w najbardziej
presti˝owych festiwalach muzycznych, na któr ych
towarzyszà mu zespo∏y prowadzone przez najwybitniej-
szych dyrygentów naszych czasów. 
Artysta dokona∏ licznych nagraƒ radiowych i oko∏o 55 p∏y-
towych dla renomowanych firm Êwiatowych w repertuarze
operowym, orator yjnym, kameralnym i rozr ywkowym.
Wies∏aw Ochman uprawia tak˝e malarstwo, które prezen-
towa∏ na wystawach we Wroc∏awiu, Warszawie, Krakowie,
Zawierciu, Lublinie, Szczecinie, ¸odzi, Grudziàdzu
i Sobótce. W 1966 roku zosta∏ laureatem „Orderu
UÊmiechu“, UNICEF nada∏ artyÊcie honorowy tytu∏

Ambasadora Dobrej Woli. W 1977 roku Prezydent Miasta
Warszawy odznaczy∏ Wies∏awa Ochmana Medalem 400-lecia
Sto∏ecznoÊci Warszawy a Prezydent R.P uhonorowa∏ artys-
t´ Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wa˝nym elementem dzia∏alnoÊci W. Ochmana sta∏a si´ dzi-
a∏alnoÊç charytatywna. W 1998 roku, z okazji 200-lecia
urodzin Adama Mickiewicza, artysta zebra∏ prace malarzy
polskich, które wystawione na licytacji w konsulacie
Generalnym R. P w Nowym Jorku, sprzedano za ∏àcznà
kwot´ 44 tysi´cy dolarów. Ca∏y zysk przekazano na remont
Domu-Muzeum Wieszcza w Wilnie. Tam te˝, 7 marca 1999 roku,
odby∏ si´ recital artysty poprzedzajàcy kolejnà aukcj´
zebranych w Polsce przez niego obrazów na rzecz
Stowarzyszenia „Nasza Cz´stochowa“, z której uzyskane
60 tysi´cy dolarów przekazane zosta∏y na rzecz wspierania
kultury i stypendia. W roku 1988 Êwiatowa Fundacja
„Zdrowie - Rozum - Serce“ nada∏a Wies∏awowi Ochmanowi
tytu∏ Lidera Promocji i Kultury w Polsce. W tym te˝ roku
artysta oprócz wyst´pów w kraju, koncertowa∏ na scenach
Niemiec, Estonii, Francji i USA, na poczàtku zaÊ 1999 r.
wyst´powa∏ na presti˝owej scenie Opery Waszyngtoƒskiej,
odnoszàc tam spektakularny sukces. 29 maja 1999 r.
odby∏a si´ w Operze Âlàskiej premiera opery  „Don Giovanni“
W. A. Mozarta, w re˝yserii W. Ochmana.
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Palmy i agawy, olej, 65x50cm
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KOLORY DèWI¢KÓW

Niech na wst´pie nie zwiedzie nas przyjaêƒ dwóch znakomitych artystów.
Wies∏aw Ochman jest zapewne uczniem Czes∏awa Rzepiƒskiego, ale
nigdy jego naÊladowcà. Poszed∏ absolutnie swojà drogà, a jeÊli mówiç
o wzajemnych asocjacjach, to sprowadzajà si´ one przede wszystkim
do teoretycznych fundamentów, w których g∏ównym tworzywem jest
oczywiÊcie kolor. Otó˝ formalnie sztuk´ Ochmana zaliczam do nastro-
jowego realizmu, lecz z wyraênà sympatià dla impresjonizmu. Âwiat∏o
na jego obrazach jest roz∏o˝one na zaznaczonych p∏aszczyznach,
które jednak nie sà kolorystycznie czyste. Zawsze jest to sama rodzina
kolorów, jednak wzajemnie przenikajàcych si´, pulsujàcych, choç uj´tych
w geometryczny kszta∏t. Takie zestawienie kolorystycznej gamy przy-
pomina brzmienie akordu muzycznego, w którym ró˝ne dêwi´ki
tworzà harmonijne brzmienie.
Ochman stworzy∏, moim zdaniem, oryginalnà i w∏asnà filozofi´ koloru,
który organizuje kompozycj´ i klimat obrazu, Wprawdzie zaznaczona
zawsze topografia powstania dzie∏a sugeruje, i˝ malarstwo Ochmana
jest artystycznym diariuszem podró˝y, notatnikiem, egzemplifikacjà
olÊnieƒ naturà i jej pi´knem, ale tego rodzaju ocena by∏aby ogromnym
uproszczeniem. Przecie˝ zawsze w krajobrazie jakaÊ rodzina kolorów
dominuje w zale˝noÊci od pory dnia, Êwiat∏a, warunków atmosfery-
cznych. Decyduje o przyjaznym cieple s∏onecznej przestrzeni lub o groênym
ch∏odzie wzburzonego morza. Podobnie dzieje si´ na p∏ótnach
Ochmana, tu zawsze jeden kolor dominuje, albo dwa ze sobà ostro
kontrastujà. Czy to b´dzie wspomniane w b∏´kitach i granatach wzburzone
morze, czy sp∏owia∏y senny port czy wreszcie biele La Fortuny skontras-
towane w ciemnà zielenià palm - kolor buduje nastrój, metafor´ i dotyka
tajemnicy natury, ˝ycia. Wybrany jest Êwiadomie, konsekwentnie, 
logicznie. Uderza w tym pos∏ugiwaniu si´ kolorem ogromna harmonia.
W zestawieniu barw nie ma Êladu fa∏szu, efektownych i szokujàcych
kontrastów, obcego kolorystycznie klimatu. Byç mo˝e decydujà o owej
czystoÊci i harmonii zasady muzyki. JeÊli nawet, to efekt jest fantastyczny
- malarstwo, które ∏adzi Êwiat, ukazuje jego pi´kno, wywo∏uje w odbiorcy
nastrój pogody, optymizmu i klarownoÊci estetyki.
Si∏a obrazów Ochmana tkwi w∏aÊnie w harmonii. Oboj´tnie, czy pejza˝
tchnie sennà pastelowà aurà, czy rejestruje jakàÊ dramaturgi´, ruch fal,
chmur - nigdy nie jest to zapis emocji ani próba poruszenia odbiorcy.

Malarstwo Ochmana jest apoteozà pi´kna, wynika z wewn´trznego
spokoju artysty, jest formà wysmakowanej kontemplacji urody Êwiata. 
W be∏kocie estetycznym koƒca stulecia tego rodzaju postawa twórcza
mo˝e wyglàdaç na anachronicznà. W rzeczywistoÊci - jest odkrywcza.
Jak renesans odkry∏ antyk, jak M∏oda Polska romantyzm, tak Ochman
odkrywa prawd´, czym w∏aÊciwie powinna byç sztuka - HARMONIÑ. 
I jest to postawa artysty dojrza∏ego, o ukszta∏towanej postawie filo-
zoficznej i malarskim stylu. Nastrój i jeszcze raz nastrój zbudowany
logicznie, cz´sto intuicyjnie lecz zawsze zgodnie z przyj´tymi kanonami
- kolorem to, jak sàdz´, istota sztuki Wies∏awa Ochmana, malarza.
Pami´tam, ˝e Ochman wiodàc dysputy z Rzepiƒskim wielekroç zwraca∏
uwag´ na pokrewieƒstwo muzyki i malarstwa. Sam Rzepiƒski porówny-
wa∏ malarza do dyrygenta, którego mistrzostwo mo˝e doprowadziç 
do pe∏nego wybrzmienia muzycznych Êwiat∏ocieni, a brak iskry bo˝ej -
utwór pogrà˝yç w bezwyrazowoÊci. MyÊl´, ˝e przeniesienie regu∏
sta∏ych i konsekwentnych z muzyki do malarstwa da∏o Ochmanowi ten
niepowtarzalny, cz´sto lekcewa˝ony przez artystów komfort - posiadania
owego punktu, w którym nale˝y za∏o˝yç dêwigni´, aby podnieÊç glob.
Prawd´ o sztuce nale˝y nosiç w sobie, nale˝y mieç w wyobraêni wszystkie
jej wartoÊci, parametry i dane. Dopiero potem mo˝na mówiç o konsek-
wentnym, dojrza∏ym, w∏asnym i oryginalnym malarstwie. Ochman takie
malarstwo tworzy. 
Impresje hiszpaƒskie sà esencjonalnà syntezà malarstwa Ochmana,
jego malarskà wizytówkà. Patrzàc na Pomaraƒcze, La Marquesa czy
Oliwki obok Teo, mo˝na odpowiedzieç dok∏adnie na pytanie, czego
artysta chce od malarstwa - koloru i Êwiat∏a. Wybór hiszpaƒskich tema-
tów nie jest tu przypadkowy. Uniwersalizm hiszpaƒskiego krajobrazu
pod wzgl´dem malarskich walorów jest chyba bezdyskusyjny. Tutaj
ka˝da barwa ma swój smak, kszta∏t, zapach i czystoÊç. I Êwiat∏o tutaj
idealnie wchodzi w rozmow´ z cieniem. Nie oznacza to, i˝ artysta chce
odmawiaç malarskoÊci innym pejza˝om. Hiszpania go po prostu zafas-
cynowa∏a. W swoich rozlicznych podró˝ach jej krajobraz wywar∏ 
na jego wyobraêni wra˝enie szczególne, wyzwoli∏ ów uÊpiony 
w ka˝dym twórcy imperatyw: namaluj mnie, nic innego, tylko mnie...

Jerzy Skrobot
marzec 2000
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MiejscowoÊç Park, olej, 46x55cm
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Jab∏ka, olej, 50,5x55,5 cm
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Kwiaty i inne rzeczy, olej, 46x55cm
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Kwitnàce oleandry, olej, 54 x65cm

KATALOG  8/23/06  1:50 PM  Page 2 (2,1)



W pobli˝u Fortuny, olej,50x65cm
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Guardamar, olej, 38x46cm
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• REGIONALNE CENTRUM OPROGRAMOWANIA
• GALERIA SZTUKI WSPÓ¸CZESNEJ

44-100 Gliwice, ul.Jasna 31
tel. (032) 239 45 05; fax. (032) 239 45 40

e-mail: tadeusz.stapowicz@esta.com.pl

La Cassa del Vecino, olej, 55x46cm

na ok∏adce: Cienie palm, olej,50x61cm
Sàsiedztwo, olej,55x46cm         

Zdj´cia prac: Jerzy Sabara      

El Jardin, olej, 81x60cm
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