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Galeria FOPA zaprasza na wernisaż wystawy Igora Przybylskiego "Drive" który odbędzie się
26.05 o godzinie 17:00. Wystawę będzie można oglądać w galerii do 21 lipca 2019 w każdy
weekend (pt-sob 17:00-21:00, niedziela 12:00-15:00).
Autor bawi się znaczeniami słowa drive, który znaczy tyle co: napęd, przejażdżka, dojazd,
przekładnia, podjazd, energia, pogoń, prowadzić, jechać, jeździć, przejechać, kierować.
W świecie postcyfrowym, kiedy nowe media są już klasyką, stopień antropomorfizacji
maszyn wchodzi na najwyższy poziom a ludzie są w dużej mierze udoskonalani przez
rozmaite technologie - ja, nadal nieudoskonalony, używam cyfrowego aparatu bądź
analogowego pędzla. Staram się skoncentrować na fenomenie podróży. "Drive" to słowo,
które najlepiej charakteryzuje esencję tego zjawiska
Igor Przybylski

Artysta w ciągu roku przemierza dziesiątki tysięcy kilometrów. Jego główna perspektywa, znajdująca
odzwierciedlenie w zdjęciach to droga, tunel, kładka, peron czy tory. Podróżuje różnego rodzaju
maszynami. Unika ludzi.
Współorganizatorem wystawy jest Qltur Generator oraz Stowarzyszenie OTWÓRZ. Partnerami są
Miasto Żyrardów, Telegraf Bistro&Cafe, Centrum Kultury w Żyrardowie. Wystawa jest
współfinansowana przez miasto Żyrardów. Wstęp na wystawę jest wolny.
IGOR PRZYBYLSKI
Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. W roku 2019 uzyskał stopień doktora hab. na
macierzystej uczelni, gdzie pracuje jako adiunkt w Pracowni Malarstwa prof. J. Modzelewskiego.
Współpracuje z Galerią m2 [m kwadrat].
Od wielu lat konsekwentnie zajmuje go temat transportu publicznego, szczególnie fascynuje się
koleją, lokomotywami, autobusami. Stworzył też elementy graficzne komputerowego symulatora
lokomotywy EU07.
Jest uczestnikiem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych na całym świecie.
Wybrane wystawy indywidualne:
2019 – „H9-21”, BWA Galeria Sanocka, Sanok
2017 – "Pekaesy", Galeria El, Elbląg
2017 – "Jadę tam gdzie jadę", Galeria m2 [m kwadrat], Warszawa
2015 – "Turista-Artista", Galeria Jama, Ostrava
2014 – "Taurus", Galeria Promocyjna, Warszawa
2014 – “Hoechstgeschwindigkeit”, Andels Art, Berlin
2013 – “Miracle”, Space Gallery, Bratislava
2012 – “Live show”, Galeria BWA Tarnów
2011 – “Stacja Białystok”, Galeria Arsenał, Białystok
2010 – “Czecho-Słowacja, część 1”, Galeria Szara, Cieszyn
2009 – “Nieludzki transwestyta”, Galeria m2 [m kwadrat], Warszawa
2007 – „Prywaciarze”, Galeria Ego, Poznań
Wybrane wystawy zbiorowe:
2019 – "Man Machine", Bałtycka Galeria Sztuki, Słupsk
2018 – „T.R.A.M.”, Train of culture, Bratislava-Vien
2017 – „Warszawa w budowie 9", MSN / Galeria Studio, Warszawa
2016 – "Unexpected trip to Havirov", Galeria Radost, Havirov

2015 – "Between democracies 1989-2014", Constitution Hill, Johannesburg
2015 – "Ogrody", Narodowa Galeria Sztuki, Zachęta, Warszawa
2014 – “Kompleksy i frustracje”, Galeria Labirynt, Lublin
2013 – “Bielska jesień”, Galeria Bielska, Bielsko-Biała
2011 – “71369”, Galeria El, Elblag
2010 – “100 milionów za upadek sztuki”, Galeria Wizytująca, Warszawa
2008 – “Varsavia Saluta Roma”, Polish Institute, Rzym
2007 – “Miasto binarne”, Galeria Manhattan, Łódź
2006 – “Stewpod with lid askew”, Platan Gallery, Budapest
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