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Jerzy Borowiec 
Doktor nauk weterynaryjnych, właściciel przychodni weterynaryjnej 

we Lwówku Śląskim. Maluje od ponad dwudziestu lat przede wszystkim 
w technice akwareli. Od czasu do czasu posługuje się pastelami (suchymi  
i olejnymi) oraz farbami akrylowymi. Tematami jego prac są głównie pej-
zaże oraz ginąca architektura wsi dolnośląskiej. Stąd jego prace są w pew-
nym sensie kroniką otaczającej nas rzeczywistości. Niektóre stare wiejskie 
budynki utrwalone przez niego na papierze lub płótnie w rzeczywistości już 
nie istnieją.

Koronną techniką uprawianą przez autora pozostaje akwarela, w której ceni sobie 
transparentność barw i możliwości jakie daje ona w malarstwie pejzażowym.

Oprócz malarstwa figuratywnego, autor podejmuje też próby tworzenia prac abstrakcyj-
nych eksperymentując z kolorem i swobodnie rozlewającymi się, mocno rozcieńczonymi 
farbami wodnymi.

Moje Malowanie
Moje malowanie przyszło nagle wiele lat temu i stało się jednym z moich ulubionych za-

jęć. Pierwsze próby kopiowania na papierze z bloku rysunkowego szkolnymi farbami szyb-
ko przerodziły się w pasję, która stała się coraz bardziej wymagająca. W miarę poznawania 
technik malowania farbami wodnymi zrodziła się konieczność stosowania dobrej jakości 
pędzli, papieru i farb oraz dodatków, które po części są moją tajemnicą. Dzięki malowaniu 
nauczyłem się patrzeć na otaczający mnie świat innym spojrzeniem.

Kiedy ktoś zapyta alpinistę  dlaczego chodzi w góry, ten zwykle odpowie – bo są.  
Gdy ja jestem pytany dlaczego maluję, zwykle odpowiadam, że wokół jest tyle tematów, 
które po prostu muszę przenieść na papier. Zaś malowanie akwarelami jest jak improwi-
zacja w muzyce. Nigdy nie wiadomo dokąd nas ona zaprowadzi i jaki będzie jej końcowy 
efekt. Media, których używam – farby, papier, woda, dodatki do jej zmiękczania, gdy im 
pozwolę swobodnie rozlewać i mieszać jednocześnie kontrolując ten proces, to mam wra-
zenie, że malują one razem ze mną... i na tym polega magia akwareli.
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Spis Wystaw:
czerwiec 2003 – Kobyla Góra
wrzesień 2003 – Borówno k. Torunia
czerwiec 2004 – Kamienna Góra, Galeria Lotos
listopad 2004 – Bolesławiec, Bolesławiecki Ośrodek Kultury
styczeń 2005 – Ustroń, k. Wisły
marzec-kwiecień 2005 – Lwówek Śląski, Galeria Klatka
lipiec-sierpień 2005 – Nowy Jork, Galeria Klubu Europa
listopad 2005 – Centrum Dydaktyczno-Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu
grudzień 2005 –  Kamienna Góra, Galeria Lotos
sierpień 2006 – Wrocław Browar Mieszczański Pracownia Plastyczna
  ,,Wyjście Ewakuacyjne"
październik 2006 – Muzeum Śląska Cieszyńskiego
styczeń-luty 2007 – Lwówek Śląski, Galeria Klatka
wrzesień 2008 – Kamienna Góra, Galeria Lotos
czerwiec 2009 – Chrastava, Czechy
listopad 2009 – Dom Carla i Gerharda Hauptmannów 
  – Muzeum Karkonoskie w Szklarskiej Porębie – wystawa zbiorowa 
listopad 2010 – Dom Carla i Gerharda Hauptmannów
listopad-grudzień 2010 – Lwówek Śląski, Galeria Klatka
marzec 2011– Wilthen, Niemcy
listopad 2011 –  Kamienna Góra, Galeria Lotos
listopad 2011 – Dom Carla i Gerharda Hauptmannów
styczeń 2012 – Tarnowskie Góry,Dworek Goethego, Galeria Kałamarz
luty-marzec 2012 – Tarnowskie Góry, Galeria Aquapark
czerwiec 2012 – Jelenia Góra Książnica Karkonoska, 
  wystawa zbiorowa Kolonii Artystycznej „Nowy Młyn”
lipiec-sierpień 2012 – Wrocław Panorama Racławicka 
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