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Stefan Kaczmarek urodził się 1969 roku w Częstochowie. W 1989 roku
rozpoczął studia na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP. Pracę dyplomową
zrealizował w pracowni drzeworytu w 1994 r. Od 1996 pracuje w nowo
powstałej pracowni serigrafii w swojej macierzystej uczelni. Szlify pedagoga zdobył pod kierunkiem prof. Wojciecha Krzywobłockiego. Prace
studentów powstające w pracowni poruszały temat trójwymiarowości,
wyjścia grafiki w przestrzeń. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta.
Stefan Kaczmarek w swoich grafikach podejmuje ważne społecznie
tematy. Odnosi się do takich wydarzeń jak: ludobójstwo w Afryce, konflikt palestyńsko-izraelski, zielone ludziki na Ukrainie, protesty w Hongkongu czy zapomniany przez media problem wolnego Tybetu.
Jako humanista czuje obowiązek udzielania pomocy potrzebującym.
Najskuteczniej robi to za pomocą sztuki...
Jest laureatem Nagrody Regulaminowej Międzynarodowego Triennale
Grafiki w Krakowie 2006; III Nagrody Międzynarodowego Biennale
Grafiki Cyfrowej w Gdyni 2008; III Nagrody Sakaide Art Grand Prix 2010
[...] Monumentalne formy, bliskie kadrowanie, pierwszy plan i neutralne tło, tak najkrócej
można opisać formalne aspekty serigrafii Stefana Kaczmarka. Uwaga widza zogniskowana zostaje na pojedynczej i jednocześnie wieloelementowej formie. Pierwszy kontakt jest
jak cios wymierzony precyzyjnie w mózg. Bo Stefan Kaczmarek nie chce widza ogłuszyć,
lecz zmusić do myślenia. Unikając sięgania po oczywiste ikony totalitaryzmu i terroryzmu,
nieustannie snuje opowieść o tych dwóch zagrożeniach dla ludzkiej wolności, które niczym
klamra spinają minione i obecne stulecie. Jednak jego grafiki nie są prostą konstatacją
faktów, nie powinno się ich także odczytywać jako jednoznacznej diagnozy czy prostego
komentarza... Celem artysty nie jest bowiem udzielanie odpowiedzi w duchu prawdy
objawionej, lecz nieustanne stawianie pytań, które, zmuszając odbiorcą do refleksji, mają
szansę wyrwać go z powodzi medialnej papki, oderwać od migocących ekranów (do
których estetyki Stefan Kaczmarek niekiedy nawiązuje) i skierować jego spojrzenie na
zewnątrz, na świat, który – nawet jeśli balansuje na krawędzi kolejnej katastrofy – wciąż
kryje w sobie zalążek nadziei na ocalenie.
dr Marta Raczek-Karcz
Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie

Stefan Kaczmarek: Procesja, 2013, serigrafia, 100x280 cm

