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MARCIN ŚWIĄDER OFMCAP



WPROWADZENIE



WPROWADZENIE
Po raz pierwszy obrazy Marcina poznałem poprzez 
reprodukcje w katalogu. Zobaczyłem malarstwo 
nasycone kolorem, osadzone w bizantyjskiej trady-
cji malowania ikon, przedstawiające sceny religijne, 
Chrystusa, ukrzyżowania, świętych; na które prze-
możny wpływ zapewne miała również twórczość Je-
rzego Nowosielskiego. Drugie moje spotkanie z Jego 
obrazami miało miejsce niejako przy okazji w Jego 
pracowni, zobaczyłem cały warsztat, gotowe prace, 
przygotowane do malowania deski, ściany zapeł-
nione inspirującymi przedstawieniami, pędzle..., no 
i oczywiście rozmawialiśmy o tym, jak maluje, po co, 
dlaczego, co Go interesuje. Później, podczas podróży 
samochodem, opowiadał mi o swoich realizacjach, 

które z zapałem i gorliwością wykonywał, a także 
zdradzał swoje plany na przyszłość.

Marcin pracuje długo, nakłada po kolei warstwy 
farby na surowe drewno, eksperymentuje z mate-
riałami, wykorzystuje te, których działanie jest ko-
rzystne. Nie jest purystą jeśli chodzi o technologię.

Znamienne w jego twórczości jest wykorzystanie 
tradycji klorystycznej oraz abstrakcyjnego kompo-
nowania przestawienia. Kontrastuje duże masy wi-
brującego koloru z konkretnym, najczęściej drob-
nym, intensywną barwą namalowanym detalem 
czy „świetlnymi” punktami. Zestawia tony chłodne 

Grupa ukrzyżowanie, 
tempera na starej desce, 80,5x43,5 cm, 
syg: 679/2021 Krynica Zdrój

Grupa ukrzyżowanie (detal)



z ciepłymi, przejrzyste   z kryjącymi, prosto, plama-
mi raz położonymi z płaszczyznami wielokrotnie 
nakładanymi. Tonację barwną dostosowuje do 
wyrazu dzieła, format do wybranego przedstawie-
nia. Istotne dla Niego są prostota środków, pewna 
pokora wobec alchemii malarstwa i uważność. Sto-
suje wszelkie prawidła sztuki malarskiej.

Dlaczego zatem maluje? Przecież Biblia pauperum 
to trochę inne czasy, tradycja malowania ikon jest 
też przypisana bardziej obrządkowi wschodniemu 
niż zachodniemu, a obecna sztuka religijna zatra-
ciła wartości malarstwa bizantyjskiego. Zapewne 
Marcin lubi malować i kocha sztukę. Jednak to 
nie o to    w tym malarstwie chodzi, powiem wię-
cej, Marcinowi nie o malarstwo chodzi. W tym ma-
larstwie nie jest ważna doskonałość, mistrzostwo, 
precyzja czy estetyzacja. Widzę tu surowość, pro-
stotę i skromność użytych środków, niczym w sztu-
ce pierwszych chrześcijan. On wie po co maluje, 
nie dla własnej fanaberii, kariery czy egoizmu. Nie 
tworzy dla samozadowolenia, wyciszenia czy pięk-
na. Najważniejszy dla Niego jest kontakt z sacrum; 
aby poprzez modlitwę, kontemplację, w skupieniu 
mieć łączność z Najwyższym. Tylko po to maluje i 
tylko to jest ważne. Technologia, technika, obraz 
jest istotny o tyle, o ile jest to poczucie i wzmocnie-
nie wiary. Nic bez kontaktu z sacrum.

Skoro Bóg wcielił się w człowieka, w postaci Chry-
stusa, to przedstawienie Go daje mam szansę na 
spotkanie z Nim poprzez kontakt z Jego wizerun-
kiem.

Bo jeśli prawdą jest, że patrząc na obrazy, one pa-
trzą na nas, (cyt.: „To nie my patrzymy na dzieło 
sztuki, ale dzieła sztuki patrzą na nas.” Zbigniew 
Herbert Dariusz grecki (notatki), Zeszyty Literackie 
nr 4/1999) - na zasadzie okna, gdy ktoś wygląda z 
innej rzeczywistości, języka koloru i form. Jakże 
ważne zatem jest w dzisiejszym świecie przesyco-
nym bilionami megabajtów różnorakich przedsta-
wień, by mądrze spoglądać. Najepiej nam zatem 
patrzeć poprzez obrazy na twarz Boga.

dr hab. Grzegorz Wnęk prof. ASP Kraków



Krzyż łemkowski (detal)



Św Dyzma, (detal) 
akryl i tempera na starych drzwiach
143,5x45,2 cm,
syg: 638/2020 Skomielna Czarna

Mandylion na starych deskach, 
tempera na desce, 29x29 cm, 
syg: 599/2020 Skomielna Czarna





Wieczerza mistyczna 
tempera na starej desce, 33,5x95,8 cm, 
syg: 605/2020 Skomielna Czarna





Anastasis, 
akryl i tempera na desce, 116x39,5 cm, 
syg: 659/2021 Skomielna Czarna



Archanioł Rafał, 
tempera na desce, 110x33,9 cm, 
syg: 674/2021 Skomielna Czarna



Krzyż cytrynowo turkusowy, 
tempera na desce, 152x129 cm, 
534/2019 Skomielna Czarna



Krzyż łemkowski, 
tempera na desce, 70,2x55,5 cm, 
659/2021 Skomielna Czarna





Przemienienie

Przemienienie detal

Hodegetria, (detal)
tempera na desce, 60x41,5 cm, 
syg: 650/2021 Skomielna Czarna







Fraternia
Pojednanie

Fraternia Pojednanie to wspólny projekt prowadzony przez fundację AKEDA oraz braci Kapucynów. 
Celem naszych działań jest powołanie do życia centrum, w którym będzie poszukiwane piękno 
zawarte w sztuce.



W POSZUKIWANIU ŚWIATŁA
NIESTWORZONEGO 

Bracia, prowadzący działania Fraterni odkrywają bogactwo ducho-
wości zawartej w ikonografii oraz malarstwie i sztuce. Piszą ikony, 
idąc po śladach wielu znanych twórców. Społeczność, skupiona wo-
kół Fraterni to ludzie, dla których ważna jest sztuka otwarta na spo-
tkanie z Tajemnicą.





MARCIN ŚWIĄDER OFMCAP 

Marcin Świąder urodzony w Mielcu, 29 maja 1976 roku, na uli-
cy Kwiatowej 5. Wcześnie odkrywa powołanie do formy życia 
Ewangelią śladami św. Franciszka z Asyżu. W 1995 roku zosta-
je przyjęty do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, gdzie w 
2001 roku składa profesję wieczystą i rok później przyjmuje 
święcenia prezbiteratu. Już w czasie studiów odkrywa ikonę 
jako formę przepowiadania Słowa ubogim. Techniki malarst-
wa temperowego uczy się od Iryny Bołdiny-Styczeń podczas 
warsztatów w galerii „Na bruku” Jana Guta w Bytomiu. Osiem 
lat spędzonych w Domu Modlitwy w Zagórzu daje okazje 
do intensywnej pracy nad niełatwą techniką malarstwa. Z 
pustelni zostaje przeniesiony do Katowic-Załęża gdzie przez 
cztery lata żyje i ewangelizuje wśród najuboższych – 
nie przestaje tworzyć. 

W Skomielnej Czarnej, do której zostaje przeniesiony w lipcu 
2015 roku, zakłada samodzielną pracownię ikonopisarską 
i powołuje szkołę pisania ikon pod wezwaniem św. Jana 
Damasceńskiego. W ciągu dwudziestu lat spod jego pędzla 
wyszło blisko siedemset ikon i obrazów. Projektuje przestrzeń 
sakralną. Prowadzi warsztaty pisania ikon, przez które prze-
winęło się kilkaset osób. Ma swoich uczniów tworzących dziś 
samodzielnie. Jest współinicjatorem „Fraternii”. Mistrzowie, 
którzy wciąż go inspirują to Teofan Grek, Andrzej Rublow, Di-
onisij, a spośród współczesnych Kiko Argüello i Jerzy Nowosi-
elski.





Św Mikołaj ze scenami z życia,  
tempera na desce, 42x31,5 cm, 
640/2020 Skomielna Czarna

Św Mikołaj ze scenami z życia (detal)





Krzyż katechumenów, (detal)
tempera na desce, 124,5x87 cm,  
syg: 584/2020 Skomielna Czarna





Św Józef, (detal)
temprera na desce, 61,5x48,6 cm, 
syg: 652/2021 Skomielna Czarna





Świecznik czerwono-niebieski,
akryl i tempera na desce

Krzyż czerwony, miniatura, 
tempera na desce, 26,2x18,4 cm, 
syg: 669/2021 Skomielna Czarna

Św Jerzy, (detal)
tempera na desce, 54,5x36 cm, 
syg: 498/2018 Skomielna Czarna

Świecznik zielono-niebieski, 
akryl i tempera na desce



Krzyż na starych deskach, 
tempera na starej desce, 77,5x32,5 cm, 
syg: 688/2021 Krynica Zdrój



Pieśń nad pieśniami, 
tempera na desce, 42x30 cm, 
syg: 690/2021 Krynica Zdrój





Pieśń nad pieśniami
(detal)



Przemienienie Pańskie, 
tempera na desce, 110x33,5 cm, 
syg: 664/2021 Skomielna Czarna

Przemienienie (detal)



Przemienienie Pańskie, 
tempera na desce, 110x33,5 cm, 
syg: 664/2021 Skomielna Czarna

Przemienienie (detal)



Krzyż cytrynowy, 
tempera na desce, 54,2x36,2 cm, 
syg: 465/2018 Skomielna Czarna

Krzyż cytrynowy (detal)
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S P O N S O R Z Y

P A T R O N A T
M E D I A L N Y

Duszpasterstwo artystów
Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Dariusz Guziak


