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Janusz Oskar Knorowski urodził się w Częstochowie w 1964 roku. Odkąd pamięta, rysowanie i malowanie 
zawsze było jego wielką pasją i formą uwalniania emocji. W 1976 – w wieku 12 lat – namalował swój 
pierwszy obraz olejny. Lata jego wczesnej młodości przypadły na czas zrywu solidarnościowego, który 
został brutalnie przerwany wprowadzeniem stanu wojennego. W grudniu 1981 – w atmosferze buntu 
i zawiedzionych nadziei – założył wraz z Muńkiem Staszczykiem zespół punkowo-rockowy T.LOVE, 
którego muzyka była odpowiedzią i komentarzem do ówczesnej rzeczywistości. Obaj byli wówczas 
uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Knorowski jako 
pierwszy gitarzysta zespołu, koncertował z nim czynnie do 1987. W 1983 – tuż po maturze – zdał egzamin 
wstępny na Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przez kolejnych pięć lat studiował 
malarstwo w pracowni prof. Ludwika Maciąga, rysunek w pracowni prof. Wiesława Szamborskiego 
oraz rzeźbę w pracowni prof. Adama Myjaka. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1988, przedstawiając 
zestaw prac malarskich, aneks z rzeźby oraz pracę teoretyczną „Rozmowa o obrazach”. W 1988 i 1991 
był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Od 1989 swoją pracę zawodową, dydaktyczną i artystyczną 
związał z Wydziałem Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uzyskując kolejne stopnie 
naukowe i awanse zawodowe. W tym samym – 1989 roku, jego twórczością zainteresowali się krytyk 
sztuki Janusz Jaremowicz oraz socjolog kultury prof. Marcin Czerwiński, których intelektualny mecenat 
znacząco wpłynął na kształtowanie się jego myśli plastycznej i malarskiej wrażliwości. Prof. M. Czerwiński 
był recenzentem jego przewodu kwalifikacyjnego i stopnia, który obronił w 1995. W 2005 podjął również 
pracę na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych 
w Warszawie, prowadząc Pracownię Malarstwa i Koloru w Przestrzeni Multimedialnej. W 2002 obronił swój 
przewód habilitacyjny. Obecnie profesor warszawskiej ASP oraz kierownik Katedry Malarstwa i Rysunku 
dla studentów i roku. Promotor i recenzent przewodów doktorskich. W latach 2005/2006 w programie II TVP 
w cyklu zatytułowanym „Autor Tygodnia” zaprezentował ponad 20 absolwentów, dyplomantów i studentów 
Wydziału Malarstwa. Od 2016 bierze udział w pracach Zespołu Ekspertów przy Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przyznającego stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne. Obok 
działalności związanej z dydaktyką i prezentacją własnych dokonań twórczych, po 2000 roku powrócił do 
aktywności muzycznej, podsumowanej otrzymaniem na FPP w Opolu platynowej płyty za album „Love 
Love Love, the Very Best of T.Love” z tytułowym utworem jego autorstwa. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych 
SAWP oraz członkiem Kapituły Akademii Fonograficznej przyznającej nagrody muzyczne „Fryderyki”. 
Miłośnik klasycznej motoryzacji. Od 1987 roku prezentował swoje dokonania z zakresu malarstwa i rysunku 
na ponad 60 wystawach indywidualnych w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Jego prace zostały włączone 
i pokazywane na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. 

Betonowy sznyt czy betonowy kicz?
Janusz Oskar Knorowski zawsze interesował się obliczem świata zastanego. Z pewnością nie był 
to przypadek, że swe pierwsze kroki w warszawskiej ASP skierował do pracowni Ludwika Maciąga, 
a następnie Wiesława Szamborskiego – znanych przedstawicieli sztuki rządzącej się językiem figuracji. 
Tajniki trójwymiarowej formy zgłębiał w pracowni Adama Myjaka – ikony współczesnej rzeźby polskiej. 
Od swych mentorów przejął pokorę wobec natury, zdolność wnikliwej obserwacji, kolorystyczne 
wyrafinowanie, umiejętność zatrzymania w kadrze ruchu i dynamiki form, skłonność do syntezy 
łączącej złożoność zjawisk w kompozycyjną całość. Jego malarstwo niemal od początku zdominował 
pejzaż. Zarówno w okresie burzliwych lat osiemdziesiątych jak i w kolejnej dekadzie znaczonej sztuką 
o społecznym zaangażowaniu, temat pejzażu wydawał się błahy i nieprzystający do klimatu ówczesnej 
rzeczywistości. Dopiero przełom stuleci wraz ze świeżym powiewem nowych czasów, przywrócił tej 
odwiecznej dziedzinie malarstwa jej dawną, popartą wielowiekową tradycją pozycję. Knorowski wciąż 
pozostawał ten sam – nie odchodził, nie powracał, lecz trwał przy obranym przez siebie emploi. 
W swej fascynacji otaczającym go światem, od zawsze wnikliwie obserwował, rozważał, koncentrował 
swe myśli na wybranym motywie, sprowadzał go do znaku, multiplikował, upatrując w jego mnogości 
siłę oddziaływania. Jego monumentalne – o panoramicznym kształcie – płótna wypełniają stada 
kruków, połacie złocistych zbóż, iglaste sosny i świerki, bruzdy zaoranej ziemi, przeczesywane wiatrem 
liście trzciny i tataraku, ogniska palonych ziemniaczanych łęt, bezkresne wody Bałtyku przecięte linią 
falochronów, wielobarwne pasiaki róż spod Końskowoli. Ale to „Brzozy” – cykl najliczniej obecny w tym 
malarskim rezerwacie przyrody, oceniany jest jako swoistego rodzaju chef d’oeuvre w dotychczasowym 
dorobku artysty. Malowane od blisko trzydziestu lat, o graficznym rysunku pnie drzew, liczone są już 
w setkach, jeśli nie tysiącach utworów. Eksponowane jako poliptyki, tworzą wielometrowe rytmiczne 
układy, które wyróżnia czarny deseń fakturowych – o nieregularnym konturze – spękań, wyraziście 
odcinających się od gładkiej bieli. Knorowski brzozy nie tylko maluje, ale też sadzi, pielęgnuje, otacza 
nimi swoją pracownię. One zaś wdzięcznie mu pozują, sycąc przestrzeń – przypisaną im – pozytywną 
i wielowątkową symboliką. Do repertuaru szeroko czerpiącego z urody tego świata, doszły jeszcze 
werystycznie – ręką malarza-realisty – kreślone bociany. Okazy tych ptaków krążące po niezmąconym 
błękicie nieba, odbieramy jako wcielenie – tak pożądanej przez wszystkich – wolności. Można śmiało 
powiedzieć, że geografia naszego kraju, określa zasięg inspiracji dla dzieła artysty. Polska ziemia, 
nasza woda, rodzima fauna i flora, rysują obraz autora wrażliwego na znajome kształty, zapachy, 
rodzaj światła, zależny od pór roku koloryt. Każde płótno wydaje się być fragmentem wyciętym ze 

znacznie większej całości. Otwarte założenia kompozycyjne, zdają się potwierdzać słowa Cezanne’a, 
który mówił, że natura nie oferuje niczego trwałego, rozpływa się w naszych oczach, jest chaotyczna 
i ulotna. 
Emocjonalna, reagująca na piękno sztuka Knorowskiego, zmieniła w ostatnich trzech latach swój kurs. 
Artysta, wiele podróżujący samochodem po kraju, zaobserwował niepokojącą praktykę stawiania 
betonowych ogrodzeń, dzielenia przestrzeni, tworzenia widokowych barier zanieczyszczających nasz 
krajobraz. Zjawisko znaczenia granicy w postaci nachalnej stylistyki betonowych konstrukcji, stało się 
dla twórcy impulsem do podjęcia kolejnego projektu, który zatytułował Made in Poland. Autor, który 
dotychczas budował przyjazną wizję natury ujętą w sensualny malarski obraz, stworzył serię opracowań 
odwołujących się do postępującej degrengolady estetycznej naszego otoczenia. Produkowane na 
masową skalę betonowe płoty, co rusz ubogacone nowymi wzorami, stanowią swoisty bricolage łączący 
różne style i mody. W efekcie otrzymujemy trudną do zniesienia dawkę brzydoty, która – jak kwas solny 
– trawi nasze oczy. Obok litych o opresyjnej wymowie murów, odkrywamy w pejzażu przęsła ogrodzeń 
gdzie obok tradycyjnej lub ukośnej kraty z wymyślnym ozdobnikiem na skrzyżowaniach, odkryjemy 
płynne secesyjne linie, ornament w kształcie muszli, stylizowanej palmety, spiralnych kolumienek, 
liści akantu, sterczyny, rozety, czy rozłożystej girlandy z wici i kiści winogron. W tej wielości zdobień 
odkrywamy szablony czerpiące z różnych okresów historii sztuki. Przynależne kiedyś do swej epoki, 
wykonane w szlachetnych materiałach, z kunsztem i precyzją właściwą wielkim mistrzom, do dziś 
wzbudzają w nas podziw i uznanie dla artyzmu i biegłości ręki geniuszy dziejów minionych. Degradacja 
dawnego piękna w postaci betonowych odlewów, amatorskie wzornictwo, przypadkowe łączenie ze 
sobą dekorów, wulgaryzują i zaśmiecają dzisiejszą rzeczywistość. Malując je w skali 1:1, Knorowski 
wzywa do opamiętania, organizuje swe płótna-płoty na kształt instalacji, która odbiorcy znajdującemu 
się w przestrzeni wystawowej, dostarcza klaustrofobicznych niemal doświadczeń. Zamknięci zostajemy 
z myślami, analizą przesłania, refleksją nad bezwzględną komercjalizacją naszych czasów. Jedynie 
czasami przez ażur kraty, czy promieniście rozchodzącej się rozety zobaczymy majaczący w oddali 
pejzaż, który wnosi nadzieję. Jawi się jak światełko w tunelu, wiara w otrzeźwienie narodu, ufność 
w jego mądrość i wrażliwość estetyczną, której często trzeba dopomóc. Cyklem Made in Poland 
Knorowski podejmuje to wyzwanie, nadając mu zarazem binarny rys – ten o wymiarze artystycznym, 
jak i ten mieszczący się w polu społecznego posłannictwa. 

Jagoda Barczyńska


