Oskar Weiss

urodził się 24 stycznia 1944 w Chur (Szwajcaria). Jego młode lata naznaczone były

licznymi podróżami zagranicznymi oraz nieustannym przenoszeniem się z rodziną z miejsca na miejsce.
Uczęszczał do szkół w Wiedniu i Bernie, a w wieku 18 lat po raz pierwszy upublicznił swoje malarstwo
na niewielkiej wystawie. W latach 1963-1968 studiował projektowanie graficzne
w Kunstgewerbeschule w Zurichu. W tym okresie pisał i komponował piosenki, które wykonywał przy
akompaniamencie gitary w teatrzykach i na różnych imprezach aż do roku 1978. W 1969, rok po
dyplomie, otworzył swoje własne studio. W następnych latach przeszedł metamorfozę od projektanta
graficznego do „twórcy obrazów” w swoim niepowtarzalnym humorystyczno-satyryczno-poetyckoestetycznym stylu. Szerokie spektrum jego działalności artystycznej obejmuje zarówno rysunki
satyryczne, ilustracje, jak i malarstwo. Najbardziej typowe prace Weissa są sumą jego wyczucia realiów
codziennego życia, jego wyobraźni, a wreszcie niezwykłej umiejętności wymyślania historii. Inspirują
go: odwieczna rozmaitość gatunków istnień i form na naszej planecie; społeczne, polityczne i kulturowe
osiągnięcia, ale i błędy, a także rozbrajająco komiczne i tragiczne momenty życia. W swojej pracowni
stworzył niezliczone prace zamawiane zarówno przez instytucje publiczne, jak i prywatnych klientów
ze świata biznesu i sztuki. Zrealizował wiele rysunków dla prasy, wykonał tez kilka murali. Dorobek
Oskara Weissa jest regularnie prezentowany w rozmaitych galeriach. Jego książki dla dzieci i dla
dorosłych cieszą się wielkim uznaniem i zdobyły liczące się nagrody. Weiss zaprojektował też znaczki
dla poczty w Szwajcarii i Lichtensteinie. „W swojej twórczości Oskar Weiss łączy postawę artysty
i filozofa, niczym nieograniczone fantazje dziecka i klauna. To właśnie wydaje się największą tajemnicą
jego sukcesu.” (Berner Zeitung)
Oskar Weiss mieszka w Muri niedaleko Berna z żoną, która jest farmaceutką i homeopatką. Ma dwoje
dorosłych dzieci.
www.oskarweiss.ch
Wystawy
2006 Cartoon & Karikaturenmuseum Basel, Bazylea (Szwajcaria)
2011 Galeria Ombre et Lumiere, Venterol (Francja)
2015 Atelier An. Girard, Paryż (Francja)
2017 European Cartoon Center ECC, Kruishoutem (Belgia)
Liczne wystawy w galeriach Szwajcarii
Nagrody na festiwalach rysunku satyrycznego
1976 Aksehir (Turcja)
1989 Bordighera (Włochy) Trydent (Włochy) Beringen (Belgia)
Nagrody za inną działalność artystyczną
1996 Targi Książki we Frankfurcie (Niemcy),
Złoty Medal za Kochen mit Cocolino
(najlepsza książka kucharska dla dzieci)
1998 Targi Książki w Bolonii (Włochy),
Bologna Ragazzi Award za Concerto Classico
2006 Grand Prix Filatelistyczna Riccione Dell’Arte Filatelica,
Najlepszy Znaczek Europejski (kategoria: Gastronomia)
2010 Złoty Medal Miasta-Gminy Berno (Szwajcaria)
za działalność artystyczną

2016 Międzynarodowa Nagroda Filatelistyczna San Gabriele (Włochy),
najlepszy znaczek świata (kategoria: religia)

