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Na tegoroczną wystawę Le Salon d'Automne w Paryżu jury wybrało obraz Jacka 
Lipowczana namalowany miesiąc przed katastrofą lotniczą. Ktoś nazwał artystę "polską
Kasandrą".

Paryski "Salon Jesienny" ma blisko 100-letnią tradycję. Wystawiali w Salonie swe prace po 
raz pierwszy ekspresjoniści, fowiści, kubiści, artyści zaangażowani w konflikty polityczne i 
społeczne. Salon jest okazją dla zbuntowanych, awangardowych, kontrowersyjnych lub 
nieznanych jeszcze artystów malarzy, rzeźbiarzy, grawerów, architektów, dekoratorów i 
fotografików do zaprezentowania swoich nowatorskich dzieł. Jednocześnie jest jakby 
miejscem wspólnej zgody i walki, kontrastów i poszukiwań oryginalności. Hasłem 
przewodnim, od pierwszej ekspozycji w 1903 roku, jest "Wolność w sztuce". W Salonie 
Jesiennym wolność sztuki nie zna granic, wolność ekspresji i przekazu. Ten powiew wolności
i braterstwa będzie i tym razem także gościł w Le Salone d'Automne. Przez tydzień 
odwiedzający będą mogli smakować gusta i nowe trendy w sztuce, a przede wszystkim
podziwiać talenty 450 artystów z 30 krajów.

 

W załączeniu wybrany przez jurorów Salonu obraz Jacka Lipowczana. Wymiary: 60 x 70 cm 
bez ramy, (80 x 90 cm z ramą) Technika: "olej na desce". Obraz namalowany na przełomie 
lutego i marca był już w maju w londyńskiej "Pall Mall Galleries".

W historię Salonu Jesiennego wpisali się artyści tacy jak: Picasso, Chagall, Le Corbusier,
Modigliani, Rodin, Debussy i Tadeusz Makowski i wielu wielu innych. Polacy wystawiający 
w ostatnich latach to: Mirosława Smerek-Bielecka (2001), Beata Czapska (2007, 2008), 
Bogna Lewtak-Baczyńska (2008 r.).ury Jesiennego Salonu, przez blisko 6 miesięcy wybiera 
dzieła (zgłoszenia przyjmowane so do kwietnia), które zakwalifikuje na ekspozycję. Z całego 
świata nadchodzi ponad tysiąc zgłoszeń. Wystawa odbywa się pod patronatem ministra 
Kultury Francji - Frederica Mitterand oraz mera Paryża - Bertrand Delanoe. Obaj Panowie 
zapowiedzieli przybycie na wernisaż o godzinie 19 w ESPACE CHAMPERRET. 
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