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Mind mapping jako metoda twórcza 

Malarstwo jest dla mnie ciągłą reinterpretacją mnie samej dokonywaną za 

pośrednictwem składania fragmentów rzeczywistości zewnętrznej, która będąc w jakimś 

swym okruchu czy Derridowskim śladzie tożsama ze mną jest w stanie powiedzieć o mnie 

najwięcej. Dlatego od początku mojej drogi malarskiej nieustannie buduję obrazy, które 

składają się z niezliczonej ilości znaków zakotwiczonych w coraz to nowych obszarach 

cytowań, a jednak ciągle doprecyzowujące to, co chcę zakomunikować o sobie, ciągle będące 

próbą zbudowania mnie odrębnej, choć utkanej z materii świata i w porozumieniu z nim.  

Opowieść o swojej jednostkowości to jedyne, co głęboko prawdziwie chcę i mogę 

powiedzieć innym. Jednak odczytanie mojego komunikatu jest możliwe o tyle, o ile mój kod 

będzie zrozumiały do odbioru tj. wspólny. Paradoksalnie to, co indywidualne wyrazić może się 

jedynie poprzez to, co tę indywidualność związuje z uniwersum. „A b s o l u t n a , absolutnie 

czysta jednostkowość, jeśli taka istnieje, nigdy by się nie mogła ujawnić, a przynajmniej nie 

byłaby dostępna w czytaniu. Czytelność uwarunkowana jest podziałem, uczestnictwem i 

przynależnością. Tak więc dzieli się ona i bierze udział w gatunku, rodzaju, kontekście (...)”1. 

Zrozumiały dla innych przekaz siebie w swej indywidualności jest możliwy tylko w 

procesie tworzenia nowych zestawów znanych/wspólnych fragmentów rzeczywistości. 

Fragmenty te traktuję jako składowe wizualnego języka, litery jego alfabetu, które zestawiane 

w obraz mogą najprecyzyjniej opisać mnie i świat  w sposób możliwy do odczytania.  

Tak tworzę obraz.  

Obraz, który pojmuję jako tekst będący „znaczącą kombinacją odrębnych, dających się 

z góry ustalić i przewidzieć, bo przynależnych do określonego systemu znakowego 

podstawowych cząstek i mniej lub więcej złożonych fragmentów”2. Stąd też szukając 

najodpowiedniejszych słów/znaków dla mojego malarstwa dokonuję dekonstrukcji 

rzeczywistości, aby odnaleźć w jej fragmentach to, co może wyrazić moją indywidualność, to, 

co jednocześnie wspólne, ale w czym rozpoznałam ślad siebie.  

Na namalowany na płótnie obraz, ale i na obraz mnie składa się zestaw odsyłaczy i 

linków. Ale tylko pozornie jest ich sumą. W łańcuchu asocjacji obraz odczytujemy jako wizualny 

                                                           
1 Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacques’em Derridą rozmawia Derek Attridge, przeł. M.P. Markowski, 
w: Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000, s. 64 
2 M. Porębski, Sybirskie futro wziął, [w:] Ikonografia romantyczna, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1971, s.16 
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idiom, który mając łączność ze wszystkim, co przedstawia, nie oznacza dokładnie tego samego. 

Użyte znaki w procesie komunikacji między nadawcą a odbiorcą nigdy nie są własne, a ich 

rozumienie pojawia się na styku między „ja” autora, a „ja” widza. Dzięki temu, że w cytacie z 

rzeczywistości odbiorca rozpoznaje tylko ślady, tego, co obrazuje twórca, może dotrzeć do 

cech znamiennych, różnicujących dane użycie od tego powszechnie znanego. Obraz zyskuje 

czytelność i mimo zapożyczeń i cytatów mówi własnym głosem. „Rozumienie obrazu nie jest 

równoznaczne z rozpoznaniem tego, co zostało w nim przedstawione jako signifié, 

pozaobrazowy pierwowzór, obecność poprzedzająca jej malarską transpozycję - czy byłby to 

widok obecny przed oczyma artysty, czy jego wizja wewnętrzna, jakiś stan wyobraźni, twórcza 

intencja, czy też źródło literackie. Jakkolwiek nie można przeoczyć faktu odsyłania obrazu do 

zobrazowanego modelu, to równocześnie trudno także nie zauważyć, że owo odsyłanie nie 

doprowadza na miejsce, nie pozwala dotrzeć do przedmiotu przedstawienia”3. Rzeczywistym 

zrozumieniem obrazu jest odczytanie jego idiomatycznego znaczenia poprzez rozkodowanie 

intertekstowych związków i relacji. Zawsze jest to odczytanie jedynie bliskie tego, co jest 

intencją twórcy. Jednostkowym jest bowiem nie tylko stworzenie komunikatu, ale także jego 

odczytanie. Obraz złożony z wielu elementów języka, podporządkowany własnym zasadom 

gramatyki wizualnej wyrażonej w określonym porządkowaniu fragmentów, w swej otwartości 

zbliża się w interpretacji do struktury hipertekstu. Jest wielopłaszczyznowy i połączony siecią 

relacji i możliwości odkodowania. 

 „Jednostkowość nigdy nie jest punktem, nigdy nie zamyka się jak pięść. Jest rysem, 

znakiem różnicującym i różnym od samego siebie: poróżnionym z samym sobą. Jednostkowość 

różni się od siebie samej, odwleka samą siebie po to, by być sobą i ulegać powtórzeniom w 

swej jednostkowości.” 4 

Proces tworzenia obrazu jest związany z jednej strony z ciągłą dekonstrukcją 

rzeczywistości, której celem jest znalezienie takich jej fragmentów, które uspójnią obraz mnie, 

a z drugiej strony jest ponownym konstruowaniem całości budowanej z rozbitych fragmentów. 

Proces swoistej detekcji jest ściśle związany z tworzeniem chwilowych map – mind mappingu 

                                                           
3 S. Czekalski, Intertekstualność i malarstwo, s.42  

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/11091/1/02_Stanis%C5%82aw_Czekalski_Intertekstualno%
C5%9B%C4%87_i_malarstwo_35-95.pdf (dostęp 03.01.19) 
4 Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacques’em Derridą rozmawia Derek Attridge, przeł. M.P. Markowski, 
w: Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000, s. 64 
 

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/11091/1/02_Stanis%C5%82aw_Czekalski_Intertekstualno%C5%9B%C4%87_i_malarstwo_35-95.pdf
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/11091/1/02_Stanis%C5%82aw_Czekalski_Intertekstualno%C5%9B%C4%87_i_malarstwo_35-95.pdf
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- dzięki któremu powstają zestawy znaków decydujących o kształcie obrazu. Obraz, na którym 

zostawiam kolejne konfiguracje elementów wizualnego języka jest świadectwem, mapą 

mogącą prowadzić do rozpoznania mojego ja. Jako, że część procesów asocjacyjnych zachodzi 

podświadomie i nawet dla mnie samej może być zaskakująca, obraz staje się też dla mnie 

swego rodzaju możliwością samopoznania, ciągłego dookreślenia. Jako odbiorca swojego 

własnego komunikatu zyskuję większą wiedzę o sobie i świecie mnie budującym. 

Obraz staje się rodzajem bezustannego opisu będącego samopoznaniem odbywającym 

się za pośrednictwem oglądu świata, sprawdzaniem na ile jestem sobą, a na ile tym, co wokół 

mnie. By jak najprecyzyjniej unaocznić wszystko to, co we mnie indywidualne, sięgam po to, 

co nie moje, ale w czym odnajduje fragment, ślad siebie.  

Codziennie opisuję siebie od nowa składając okruchy tego, co widzę.  

 

Ciągłość poszukiwań / różnorodność środków 

W moim malarstwie wiele elementów przewija się od lat. Poszczególne wątki pojawiają 

się w różnych okresach z różną intensywnością raz stanowiąc temat dominujący raz 

towarzyszący, ale w zasadzie główna paleta tematów pozostaje niezmienna. Podobnie 

powtarzalne są pewne rozwiązania formalne. I tak np. powtarzalność znaków czy umieszczanie 

poszczególnych „opowieści” w oddzielnych, „komiksowych” ramkach-podziałach czy 

określone gamy kolorystyczne  towarzyszą mi w każdym kolejnym cyklu w jakimś sensie stale 

(bo są zawsze obecne) i w jakimś sensie ciągle zmiennie (bo za każdym razem są jednak inne i 

za każdym razem są wyrazem nieco innych poszukiwań). Wiele rozwiązań czy to narracyjnych 

czy to formalnych za każdym razem, gdy do nich na nowo powracam, dookreślam. W ten 

sposób czuję, że moja droga jest jedna, choć odmienia się, kiedy nią dążę.  

Ciągle też niezmiennie źródłem moich inspiracji, moich artystycznych zapożyczeń jest 

świat wokół mnie, z którego jakiś fragment stale opracowuję na nowo korzystając z tego, co 

przynosi mi codziennie strumień wizualnej rzeczywistości. Swoiste skanowanie tego, co wokół 

i przekuwanie na własny język w obrazie to proces, który charakteryzuje moje prace od 

samego początku mojej drogi twórczej. 
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Postaram się pokrótce opisać, jak w moim odczuciu wyglądają poszczególne etapy 

mojego malowania z uwzględnieniem dynamiki zmian, ale także z podkreśleniem tego, co w 

nich stale wspólne. 

Na przekaz moich prac wpływa ich treść literacka czyli tematy jakie podejmuję, w tym 

tematy odnoszące się do opisu świata, gdzie wirtualność przeplata się z realnością, tematy 

mówiące o różnicach i walce płci czy tematy związane z nieuchronnością przemijania, z 

kruchością istotnych wartości i koniecznością zmagania się z zalewem bylejakości. Ale temat 

obrazu dający się opisać słowami (często wyrażony tekstem umieszczonym na obrazie) to tylko 

jedna strona przekazu. Idiomatyczny komunikat wizualny, jakim jest obraz, to synteza zarówno 

treści, jak i formy. O ile treści w moich pracach są od dawna tożsame, choć z biegiem lat 

wzbogacają się o wiele elementów, to poszczególne rozdziały i cykle w moim malowaniu 

najłatwiej można odróżnić analizując stronę formalną prac, która zmienia się wraz z 

poszerzaniem nowoodkrywanych środków malarskich. 

Zauważyłam bowiem, że zmianie obszaru zainteresowania tematem czy grupą 

tematów w mojej pracy towarzyszą zmiany formy. Używając stale podobnych tematycznie 

elementów języka malarskiego, pozostając przy takim samym zestawie znaków, zmieniam  

swoje preferencje w kształtowaniu malarskiej gramatyki. Penetrując kolejne obszary malarskie 

sięgam po nowe formaty płócien czy ich nowy sposób łączenia, zmienioną paletę barwną czy 

rozwiązania związane z użyciem określonego narzędzia. Często granice cyklu obrazów 

widoczne są u mnie poprzez rozgraniczenie użytych środków – sądzę, że jest to związane z 

tym, że maluję eksploatując daną formułę do czasu, aż w pewnym sensie „przepracuję” ją, aż 

po moment, kiedy dojdę do czegoś następnego. I choć zmiany nie dotyczą głównych wątków 

narracyjnych (tych zwykle dotyczy jedynie dookreślenie tematyczne lub ich inne ujęcie) to w 

poszczególnych cyklach malarskich skupiam się na różnych akcentach, eksponuję inne 

elementy penetracji współczesnego danemu okresowi malarskiemu świata mojej 

codzienności. 
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Faza „Życia codziennego”  

Moja postawa artystyczna 

kształtowała się od wczesnych lat 

w otaczających mnie środowisku, które 

było zawsze źródłem twórczej inspiracji. 

Nigdy nie szukałam jej daleko – Życie 

codzienne to temat i jednocześnie tytuł 

cyklu moich prac obejmującego obrazy 

od ukończenia studiów w 1997 do roku 

2007. Postaci i symbole uporczywie 

powtarzające się w pracach z tego okresu to znaki sygnujące rodzinną codzienność, gdzie 

ważnym elementem jest zarówno trwanie i przemijanie, czas obecny, jak i jego odchodzenie. 

Użyte znaki to zapis języka, którym wyrażałam niezgodę na otaczający i jednocześnie 

ograniczający mnie świat. Rozdźwięk między sposobem narracji (żywiołowe, „wesołe” kolory 

prac) i treści ( fragmenty ciał, wybuchy, sceny walki) to wyraz rozwarstwienia mojego 

świata/języka, ale i specyficznego między tymi warstwami dialogu. 

Głównym motywem tematycznym tej fazy jest konflikt na poziomie płci odnoszący się 

do ról społecznych, ale też stale obecny u mnie motyw rozpadu, przemijania i śmierci oraz jej 

nieuchronności. Symbolami obecnymi powszechnie w obrazach tego cyklu są schematycznie 

przedstawione narządy płciowe, ale też uproszczone postaci dzieci. Pojawia się wiele 

elementów, które w różnych odmianach towarzyszą mi w malowaniu do dzisiaj: symbolizujące 

walkę, agresję i zniszczenie bomby czy wizerunki samolotów, sylwetki statków kosmicznych 

lub postaci pozaziemskich związanych semantycznie z wyobcowaniem. Wiele tu elementów 

związanych ze śmiercią rozumianą i przedstawianą jako fizyczne oddawanie życia (zużywanie 

go).  W Życiu codziennym śmierć spłacana jest po kawałku – często dosłownie w kawałkach 

ciała ludzkiego = życia. Powtarzające się znaki krzyża, księżyca, znaki narządów płciowych, 

„zębata” linia, piła, części ludzkiego ciała – oko, nerki, stopy, ręce to swoiste vota często 

umiejscawiane na obrzeżach kompozycji w formie dekoracyjnej bordiury. Znaki te powtarzają 

się w zestawach, liniowo umiejscowionych ciągach. Stają się czymś w rodzaju wizualnej 

mantry. Są zobrazowaniem przemijania, ale także buntem i modlitwą przeciwko niemu.  
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Znaki rysowane są „z ręki” choć względnie powtarzalne w możliwie podobnym 

kształcie. Używam ich jak ideogramów. 

Składają się na treść obrazu, ale w tym 

samym stopniu plastyczną, jak i tą 

„literacką”. Stanowią o skojarzeniowej 

emocji obrazu, ale również są 

elementem rytmizującym kompozycję. 

W swoim kształcie i sposobie 

rozmieszczenia przypominają litery 

alfabetu i w zasadzie są rodzajem pisma 

obrazkowego.  

Poszukiwania malarskie to 

przede   wszystkim  maksymalizacja 

kontrastu plamy i linii. Mocnym 

elementom rysunkowym często 

schematycznym, „dziecięcym” 

przeciwstawiam płasko kładzione 

plamy kontrastowych, intensywnych 

barw. W tym cyklu prac interesował 

mnie kontrast jako środek 

intensyfikujący agresywny wyraz 

przedstawianych treści. Kolorystyka agresywna – dominujące kolory to czerwień, czerń i błękit. 

Kolory nasycone. Rzadko używam kolorów złamanych, właściwie nigdy zieleni.  

Już w tych obrazach pojawia się coś, co będzie dla mnie ważnym elementem mojego 

języka malarskiego, a mianowicie podziały. Tu są to podziały w obrębie płótna, często dookoła 

obrazu zamieszczam rodzaj ramki. Podział wynika z chęci mówienia jednoczesnego, 

symultanicznego, z niecierpliwości i próby wyrażenia natłoku myśli, strumienia skojarzeń, 

znaków, ale także z tego, że dokonując destrukcji/analizy świata z zewnątrz, na obrazie staram 

się zlepić jego pokawałkowana strukturę. 

Dla okiełznania rozchwianej bałaganiarskiej formy malarskiego gestu w obrazach tego 

cyklu wybierałam niemal zawsze „zrównoważone”, poziome formaty najczęściej o rozmiarze 

100x120cm. Obrazy wykonane w  technice olejnej. 
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Obrazy tego cyklu pokazywane były na wystawach indywidualnych; 

 2007 - galeria Nowolipki w Warszawie, „Gry i zabawy”, 

 2007 - galeria Salon Sztuki 49 w Warszawie „Życie codzienne”, 

a także na wystawach zbiorowych w ramach cyklu wystaw w Pracowni 103 na terenie 

WSPS w ramach działalności Stowarzyszenia Artystycznego Front Sztuki.  

 

Faza „Rozmów” 

Głównym tematem obrazów z lat 2007- 2009 staje 

się porozumienie miedzy ludźmi,  a właściwie jego brak. 

Niemożność bycia razem z innym człowiekiem to kolejny 

rodzaj umierania, cierpienia, ale i agresji. Nasilające się 

teraz znaki to „gadające głowy”, czołgi, wybuchy, postaci 

kosmitów traktowane jako symbole niemożności 

komunikacji.  

Obrazy głównie pionowe, podziały wewnątrz obrazu 

już nie tak wyraźne (raczej jako dolepione komórki niż 

podział całego płótna). Cechą charakterystyczną staje się 

jednokolorowe dominujące tło. Pojawiają się napisy 

(jeszcze na razie malowane z ręki), ale raczej jako hasła, 

pojedyncze słowa (chociaż jest już całe zdanie w obrazie 

„Po ilu telefonach do przyjaciela uznajesz, że to koniec?). 

Nowe środki wyrazu to rysunek drapany w farbie (zwykle 

czarnej).  

Obrazy olejne. Zapowiedzią nowych przyszłych 

tematów jest pojawienie się wątków dotyczących kultury 

masowej, jej wpływu na relacje międzyludzkie.   

 

 



10 
 

Obrazy tego cyklu pokazywane były na 

wystawach indywidualnych; 

 2007 - galeria Oficyna Malarska w 

Warszawie – wystawa „Gwasze” 

 2008 - galeria SWPS w Warszawie, cykl 

obrazów – „Maluję, bo…” 

a także na wystawach zbiorowych w ramach 

cyklu wystaw w Pracowni 103 na terenie 

WSPS w ramach działalności Stowarzyszenia 

Artystycznego Front Sztuki oraz  

 wystawie grupy siedmiu artystów 

związanych z pracownią profesora 

Rajmunda Ziemskiego  – galeria ZPAP 

Lufcik w Warszawie, „Wietrzenie 

obrazów” (2008). 

 

Faza Zachwytu miastem i dominacja szablonu – cykl „Warszawa miejsce zbiórki do 

ewakuacji” 

Tematem głównym cyklu Warszawa miejsce zbiórki do ewakuacji (2009-2010) jest 

miasto wraz z jego niszczycielską siłą dającą jednak malarzowi szansę na nieustającą zmianę i 

niekończące się poszukiwanie. Śmierć widziana jest tu jako siła niszczycielska, ale postrzegana 

też jako możliwość odrodzenia. Stąd cały cykl, choć obfituje w symbole zniszczenia (np. częste 

znaki obrony cywilnej), jest najbardziej z dotychczasowych optymistyczny – daje szansę na 

odbudowanie po ewakuacji. Czasem jest to odrodzenie demoniczne - jak życie człowieka 

Wiewiórki, który umiera codziennie i codziennie odradza się życiem nierzeczywistym w grze 

komputerowej. Ale jednak odrodzenie.   

Mój wieloletni proces zakorzeniania się w Warszawie to temat cyklu Warszawa – 

miejsce zbiórki do ewakuacji, ale i ważny element mojego artystycznego życiorysu. To 

opowieść o oswajaniu codzienności. Prace te to wyraz zachwytu energią miasta, ale też próba 

rozliczenia ze wszystkimi pozostałymi we mnie prowincjami i prowincjonalizmami. Stąd tyle tu 

prac, na których pojawiają się symbole zniszczenia czy walki, ale też i po raz pierwszy 

pojawiające się próby osiągnięcia harmonii. Zaakceptowanie miasta, jego rytmu i tempa 

odbywa się na zgliszczach tego wszystkiego, co pozostało poza mną i co mnie wcześniej 

kształtowało, ale teraz odeszło pozwalając na nowo spojrzeć na drogę twórczą. Tytułowe 
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„miejsce zbiórki” to miejsce, od którego mogę zacząć (choć nie bez bólu) nową 

ścieżkę/ewakuację. Nowe elementy mojego malarskiego języka w tym czasie to eksperymenty 

formalne związane z użyciem szablonu, który nadając moim znakom wyrównaną krawędź 

uspokaja czy raczej wyczyszcza narrację obrazów. Na pierwszy plan wysuwa się teraz chaos 

związany nie z gwałtownym gestem, ale z wielością wątków i znaków, które nie mają się 

układać w logiczne ciągi, a właśnie działać poprzez natłok. W tym cyklu moja energia sumuje 

się z energią miasta, którego strumień przepuszczam przez siebie.  

Początkowe obrazy przejściowe takie jak „Moje”, „Autostart” „Śmierć człowieka 

Wiewiórki” łączą elementy gestu malarskiego i początki użycia szablonu, gdy już następne 

wchodzące w skład cyklu Warszawa – miejsce zbiórki do ewakuacji bazują przede wszystkim 

na wykorzystaniu techniki „szablonowej”. Szablon daje mi możliwość bardziej dokładnego 

powtórzenia znaku, a co za tym idzie wyeksponowania rytmu, szansę wielokrotnego szybkiego 

powielania. W związku z użyciem szablonu i uzyskaniem „równych” krawędzi - obrazy stają się 

bardziej uporządkowane. Często szukam w nich symetrii (często o różnych nakładających się 

na siebie osiach). Możliwość szybkiego i dokładnego powielania znaku prowokuje nadawanie 

obrazom rytmów pokazywanych w różnych wariantach i nakładających się na siebie, co jest 

paralelne z rytmem miasta.  

Wprowadzenie i szerokie wykorzystanie szablonu w pracach tego okresu uwypukla 

jeszcze jeden aspekt mojego otwierania się na to, co na zewnątrz mnie i co okaże się istotne 

dla mnie w kolejnych cyklach prac. Proces tworzenia obrazu przy użyciu szablonu zbliża się w 

niektórych jego etapach do wytwórczości, mechanicznego powielania, które to z kolei odsyła 

nas do podobnych zjawisk w otaczającym nas skomercjalizowanym i zmechanizowanym 
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świecie. Wielokrotność nie jest już tylko narzędziem wyrazu – staje się jej główną treścią i siłą. 

Ten swego rodzaju performance jest komentarzem do współczesności i wynika ze analizy 

dzisiejszych struktur komunikacyjnych, które osaczają odbiorcę poprzez gigantyczną liczbę 

powtórzeń np. reklam telewizyjnych, plakatów czy innych bodźców. Odsyła nas do zjawisk 

kultury masowej, a mnie do kolejnych faz mojej drogi twórczej. 

Wraz ze zmianą narzędzi i form malowania w cyklu Warszawa – miejsce zbiorki do 

ewakuacji zmienia się też dobór formatów i sposób ich eksponowania. W tej fazie dla obrazów 

wybieram formaty płócien o bardzo różnych skrajnych rozmiarach - bardzo małe i bardzo duże. 

Eksponując obrazy na wystawach zawsze łączę je w zestawach po dwa lub trzy, gdzie mały 

obraz zostaje jakby doczepiony do dużego, a całość ekspozycji to rodzaj nieregularnej 

rozsypanki.  

Obrazy początkowo w technice mieszanej olejno-akrylowej, potem akrylowej. 

Pojawia się nowa kolorystyka – więcej kolorów złamanych. Zamiast czerwieni 

dominującym kolorem staje się róż. Kolory rozkładam w duże aple/podmalówki. 

Konsekwencją zaangażowania w gładkie 

płaszczyzny koloru jest to, że 

zagospodarowuję w tej fazie również boczne 

krawędzie płótna, które stają się 

równorzędną płaszczyzną malarską. 

Dominujące w tym cyklu znaki to Pałac 

Kultury, Jelonek, znaki obrony cywilnej, a w 

końcowym etapie sylwetki King Konga 

niszczącego miasto (znak o tyle istotny, że 

stanowi pomost do tematyki następnego 

cyklu czyli ikon pop kultury i wpływu kultury 

masowej na sposób widzenia miejskiego 

wędrowca-artysty). 

 

Obrazy tego cyklu pokazywane były na wystawach indywidualnych; 

 2009 – galeria Wytwórnia w Warszawie, cykl obrazów „Warszawa – miejsce 
zbiórki do ewakuacji” 

 2009 – atelier siedziby Gazety Wyborczej w Warszawie cykl obrazów 
„Warszawa – miejsce zbiórki do ewakuacji” 
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 2009 – galeria-kawiarnia Cykloza, cykl obrazów „Warszawa – miejsce zbiórki do 
ewakuacji”, wystawa w ramach festiwalu Hożarty 

 2010 – galeria Akademii Podlaskiej w Siedlcach, cykl obrazów „Kierunek 
Centrum” 

 2010 – galeria POSK w Londynie, „Suitcase” 
a także na wystawach zbiorowych w ramach działalności Stowarzyszenia Artystycznego 
Front Sztuki:  

 2010 - wystawa obrazów w Otwartej Pracowni 11 listopada na warszawskiej 
Pradze w ramach siódmej edycji Nocy Muzeów 

 2011 – Wystawa KONFRONTY, Przestrzeń Sztuki, Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

 2011 – galeria Amfilada w Olsztynie – wystawa z cyklu „Konfronty” 

 2011 – Teatr IMKA – wystawa prezentująca prace członków Stowarzyszenia 
Artystycznego Front Sztuki w ramach pokazu Nocy Muzeów 

 

Faza mierzenia się z kulturą masową – cykle malarskie: „James Bond i inni” i „Sztuka jako 

recycling rzeczywistości” (cykl doktorski) 

Kolejny cykl prac – James Bond i inni (2009-2010) jest konsekwencją dopuszczenia do 

siebie energii miasta, ulicy, strumienia świadomości masy. Już w końcu fazy dotyczącej analizy 

miasta w moich pracach pojawiły się wizerunki ikon popkulturowych (King Kong i Godzilla). W 

naturalny sposób w przestrzeń obrazów wdarła się codzienność – tym razem ta płynąca z 

reklam, z przekazu telewizyjnego, z internetu. „Panoramę 

różnych fragmentów miejskiego krajobrazu, którą 

ogranicza tylko pole mojego widzenia, postrzegam jako 

żywiołową, niczym nieskrępowaną wizualizację 

współczesności. Na tę mozaikę form i treści, poza 

dawnymi elementami weduty takimi jak architektura czy 

widok nieba, składają się dzisiaj również reklamy, 

gigantyczne fotosy, neony, szyldy. Dotychczasowe widoki 

poprzecinane są poprzez formy graficzne – zdjęcia, 

przeskalowaną czcionkę liter, abstrakcyjne wstawki 

koloru. Te do niedawna obce tkance miejskiej elementy zrastają się z jej strukturą, wchodzą 

do wizualnej gry”5. 

                                                           
5 Fragment mojej pracy doktorskiej „Sztuka jako recycling rzeczywistości” 
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Cykl obrazów wykorzystujący wizerunki ikon popkulturowych to próba oswojenia 

znaków zbiorowej wyobraźni na potrzeby własnego opisu rzeczywistości postrzeganej w 

duchu Waltera Benjamina, który współczesność opisywał na kształt  przestrzeni miejskich 

pasaży, gdzie wirtualność i realność mieszają się ze sobą na równych prawach wizualnych. 

Zasadą, która w tworzeniu zaczyna mi być bliska staje się reguła 3xS: „Surfing, Scaning, 

Sampling”. Polega ona kolejno na poszukiwaniu znaków, ich rejestrowaniu i ponownym 

ułożeniu w nowej konfiguracji dla wyrażenia własnych refleksji, własnego opisania swojej 

jednostkowości odbijającej się w tym, co zewnętrzne. Jest to sposób pracy, który stanie się dla 

mnie kluczowy w kolejnych pracach i ich cyklach. 

W pracach z cyklu James Bond i inni po raz pierwszy na równoprawnych względem 

obrazu zasadach pojawia się również tekst, który staje się dla mnie równoległą, choć często 

skonstruowaną kontrapunktowo, częścią pracy. Stanowi on komentarz do warstwy wizualnej, 

ale ważna jest też jego forma plastyczna. „W swoich obrazach używam tekstu podobnie jak 

innych znaków plastycznych – buduję przy ich pomocy rytm (“Dream”, „Enterprise”), określam 

kierunki (“Nie bawisz się nie żyjesz”), używam jak swego rodzaju punktu równoważącego 

dominantę (“Window shopping2”). Zawsze jednak sięgam po tekst również ze względu na jego 

„wartość dodaną”– znaczenie. Gra między słowem, a obrazem jest szansą na odsłonięcie 

dwuznaczności, na komentarz rzeczywistości (“Nie oglądaj się za siebie. Jeszcze nie teraz”, 

“Window shopping”).  

Treść napisu jest wobec obrazu 

równoległa – nie musi być kompatybilna z 

przedstawieniem. Wystarczy, że mu się 

przygląda. Jest cytatem z rzeczywistości – takim 

samym kolejnym jej fragmentem, częścią 

składową, równoległym wątkiem” 6. 

Nowym elementem języka, który 

pojawił się w tej fazie moich działań, to również występująca obok szablonu forma kalki – 

przemalowanych elementów wprost zacytowanych z wizualnego uniwersum wokół mnie. 

Formy te przybierają kształt kolażowych fragmentów rzeczywistości. Będąc cytatem są 

                                                           
6 Fragment mojej pracy doktorskiej „Sztuka jako recycling rzeczywistości” 
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znakiem swoistego ready made. Nie tylko mogę je powtarzać dowolnie powielając przy użyciu 

szablonu, ale jestem w stanie przywołać ich obecność i wskazać, i wykorzystać poprzednią ich 

przynależność do realnego świata. Zapożyczając znak przywołuję ślad tego wszystkiego, co 

sobą reprezentuje, a jednocześnie, co reprezentuje też mnie jako kogoś, kto ów ślad dostrzegł 

i uznał za wspólny również sobie. Mój wybór znaku jest bowiem równoznaczny z tym, że w 

jakimś zakresie utożsamiam się z nim, że dostrzegłam w nim potencjał opowiedzenia o mnie. 

Że ufam, iż dzięki jego znaczeniu będę mogła opisać własną jednostkowość, a jednocześnie 

odnaleźć własne miejsce w otaczającym mnie obrazowym kontinuum. 

 

 

 

 

Tak wyselekcjonowane fragmenty rzeczywistości dopasowuję do opowieści własnej 

układając je w ciąg następujących po sobie zdarzeń.  

W cyklu Sztuka jako recycling rzeczywistości (2011-2012) obrazy zestawiam w formie 

klatek komiksu. Powstające z połączeń poszczególnych obrazów poziome pasy stanowią 

scenę, gdzie powtarzające się znaki i formy to aktorzy opowieści. Dominujące w obu cyklach 

znaki to wizerunki ikon popkultury  (Marilyn, cadillac, sylwetka Bonda, wizerunek „idealnej’ 

róży, Neo z Matrixa, kapitan Kirk). Ponownie wracam do tematyki feministycznej (stąd 

wizerunki Marilyn i jej alter ego – Supermana, a także sylwetki walczącej z King Kongiem 

Godzilli), ale wiodącym wątkiem w pracach tego czasu są życiowe wybory dokonywane między 

tym, co materialne, a tym, co duchowe. Przy czym oba te pierwiastki są ucieleśnieniem 

marzenia o trwaniu dłużej (dzięki przedmiotom i dzięki czynom, które zostawiamy). Oba też 

zyskują w obrazach wizerunki komiksowe. I tak symbolami wartości duchowych stają się 

postaci Supermana, Neo czy Bonda, a symbolem wartości materialnych cadillac.  
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W jakimś sensie prace tego okresu są dla mnie osobistym zmaganiem z językiem kultury 

masowej, ale też jego oswojeniem i zaanektowaniem na potrzeby wypowiedzi własnej. Jest to 

też rodzaj podejmowanej przeze mnie gry o to, by pozostać w porozumieniu ze światem, by 

przetłumaczyć siebie na język wspólny.  

Nie bez znaczenia w pracach z cyklu Sztuka jako recycling rzeczywistości jest też 

tematyka przemijania i śmierci, która w moich pracach obecna jest od początku. Tu nie jest 

ona wyrażona wprost w tematyce użytych wątków. Nie ma tu ani wybuchów, ani czołgów, ani 

fragmentów ciał. Przemijanie, a właściwie próba uchronienia się przed nim, zawarta jest w 

samej procedurze recyklingu form. Ponowne użycie jest szansą na ponowne (chwilowe) 

trwanie. Darowanie powtórnego życia zużytym formom (a zatem także mnie) pozwala na „nie 

oglądanie się za siebie” – przynajmniej „ jeszcze nie teraz”. Recycling to próba trwania jeszcze 

trochę dłużej. Tak jak sztuka.  

Efekt recyclingu zbiega się w tym cyklu również z wykorzystaniem innej palety barwnej 

– jakby spranej, mniej intensywnej, użytej ponownie. Wszystkie kolory przełamane są 

szarością, a paleta staje się zdecydowanie chłodniejsza niż dotychczas. Chociaż czasem dla 

kontrastu używam kolorów „neonowych”, fluorescencyjnych. Wszystkie kolory jednak 

zdecydowanie nienaturalne, techniczne.  

Obrazy  z tego cyklu to już wyłącznie obrazy akrylowe, malowane szybko, zawsze na 

wcześniej założonym kolorem podkładzie stanowiącym często tło. Coraz mniej elementów 

malowanych z szablonu, a coraz większa rola „gotowych” elementów, co zbliża prace do 

efektu kolażu i jest też próbą uczynienia z obrazu artefaktu bardziej zbliżonego do 

rzeczywistości (skoro składa się on z elementów z tej rzeczywistości zapożyczonych). Formaty 

nietypowe bardzo wydłużone, poziome lub bardzo wysokie, co jest kompatybilne z 

przeciągłym ruchem przemieszczania się flaneura w pasażach miejskich. Układ ten, choć 

nawiązuje do komiksu, bardziej przypomina storyboardy filmu niż kartkę komiksu. Ma to też  

konotacje z ruchem, przemijaniem, z podążaniem ku końcowi. 
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Nowa formuła podziałów komórek komiksowych czy 

też raczej klatek filmowych – tym razem wyraża się w tym, że 

obraz składa się z wielu niezależnych części. Części te niekiedy 

powstawały niezależnie od siebie – ich obecność obok siebie 

to efekt powtórnego „malowania” (przy użyciu gotowych 

elementów). Elementy te  stanowią całość, ale nie muszą 

niezmiennie tkwić w tym samym miejscu – mogą być układane 

na różne sposoby (co nie znaczy jednak, że zupełnie dowolnie). 

Pewna wariantowość konfigurowania obrazów to kolejna 

możliwość recyklingowania wcześniej ułożonego komunikatu i 

stałego jego dookreślania. Labilna forma zdaje się być 

kompatybilna do stale zmieniającego się kontinuum wokół nas 

i może najlepiej odzwierciedlać kondycję współczesności i w 

tym moje w niej miejsce: zmienne, zależne od kontekstu, a 

jednak stale własne.   

 

Obrazy z obu cykli pokazywane były na wystawach indywidualnych ( w tym cykl 

„Sztuka jako recycling rzeczywistości stanowił podstawę do obrony doktoratu); 

 2010 – galeria Wystawa w Warszawie, cykl obrazów „James Bond i inni”, 

 2011 -  galeria OWZPAP Lufcik w Warszawie – wystawa „Window shopping”  

 2012 – galeria Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - wystawa 

dyplomowa doktorska 

 2012 – galeria Widzimisie w Siedlcach – wystawa „Hello Kitty” 

a także na wystawach zbiorowych w ramach działalności Stowarzyszenia 

Artystycznego Front Sztuki:  

 2012 - Wystawa KONFRONTY RYSUNKU, Przestrzeń Sztuki, Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

 2012 – Willa na Barskiej - Wystawa malarstwa artystów Stowarzyszenia 

Artystycznego FRONT SZTUKI podczas Nocy Muzeów 

 2012 - Wystawa „Areszt Sztuki vs Front Sztuki”, Galeria Stary Ratusz WBP, 

Olsztyn 

 2013 - Wystawa „Rozmowy”, Galeria DAP 3, Warszawa 

 2013 - wystawa malarstwa "Podróże", Noc Muzeów, Muzeum Kolejnictwa, 

Warszawa 
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Faza między światem realnym a wirtualnym – cykl prac malarskich i działań intermedialnych 

„Dokądkolwiek pójdę na facebooku…” 

Prace, które powstały w latach 2012-2014 zebrane w cyklu Dokądkolwiek pójdę na 

facebooku… to cykl prac malarskich, tekstowych i performace’ów będących zapisem 

mozaikowego przenikania form wizualnych na granicy świata wirtualnego i realnego. Cykl ten 

związany jest z penetracją dalszych obszarów mogących być źródłem nowych form języka dla 

budowania mojego własnego komunikatu wizualnego. Tym razem poszukiwania te dotyczą 

styku między światem realnym, tym który nas otacza, a światem wirtualnym, który towarzyszy 

nam w formie możliwości komunikowania zapośredniczonego przez środki przekazu, w tym 

szczególnie środki mobilne, dostępne na wyciągnięcie ręki i w związku z tym stale obecne w 

naszym codziennym życiu.  

Poszukiwania te są naturalną konsekwencją moich zainteresowań różnego rodzaju 

formami komunikatu wizualnego odzwierciedlającego strukturę kultury współczesnej. W 

pracy artystycznej zawsze fascynowała mnie fragmentaryczność obrazu świata dostępnego 

nam na przestrzeni jednostkowego życia. Przy czym pytaniem istotnym staje się dla mnie nie 

tyle ograniczenie wynikające z niemożności poznania wszystkiego, ale sposób, w jaki 

fragmenty rzeczywistości 

kolekcjonujemy i scalamy w 

osobistą całość. Przy tym 

interesują mnie narracje 

symultaniczne, nakładające 

się, rozgrywające się nie w 

ciągu następstwa czasowego, a 

raczej w porządku 

jednoczesności przestrzeni 

(podobieństwo do opisu 

sytuacji).  

Wynika to z obserwacji, iż uświadamianie sobie granic między światem realnym a 

wirtualnym we współczesności zdaje się dzisiaj zanikać. Przestrzenie wirtualne i realne 

odwiedzane przez nas w dowolnym czasie i w dowolnych sekwencjach powodują, że bodźce z 

obu obszarów zrównują się, a świat wydaje się być homogeniczny, choć w istocie 
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wielowarstwowy. Jak pisze w swym kultowym artykule Piotr Czerski: „Sieć nie jest dla nas 

czymś zewnętrznym wobec rzeczywistości, ale jej równoprawnym elementem: niewidoczną, 

ale stale obecną warstwą przenikającą się z przestrzenią fizyczną. My nie korzystamy z sieci, 

my w niej i z nią żyjemy. (…) Selekcjonujemy, filtrujemy, zapamiętujemy – i jesteśmy gotowi 

wymienić zapamiętaną informację kiedy pojawi się jej nowa, lepsza wersja. Sieć jest dla nas 

czymś w rodzaju współdzielonej pamięci zewnętrznej”7. 

 Analizie powyższego zjawiska poświęciłam artykuł pt. „Internetowe interferencje czyli 

o przenikaniu przestrzeni realnych i wirtualnych w sztuce” wygłoszony na I Ogólnopolskiej 

Konferencji  Naukowej „Ko-respondencja” w Białymstoku8. Zauważyłam w nim, iż sposób, w 

jaki współczesny odbiorca postrzega elementy rzeczywistości układając swoje spostrzeżenia 

w  przypadkowy ciąg obrazów, gdzie wymiennie spotykają się elementy należące do świata 

realnego i wirtualnego, jest najbardziej charakterystyczną dla opisu rzeczywistości dzisiaj 

strukturą i może stanowić podstawę do paralelnego budowania komunikatu artystycznego. 

Przy czym celem tak dokonanego aktu artystycznego jest rozkodowanie i zdemaskowanie owej 

struktury poprzez jej wskazanie, a sam wybór tego rodzaju narracji będzie już sam w sobie 

opowieścią o współczesności. 

W cyklu Dokądkolwiek pójdę na facebooku… znalazły się prace malarskie w swej 

tematyce podejmujące kwestie związane z Internetem i w szczególności z Facebookiem, a 

także rodzaj działania społecznego czy eksperymentu mającego miejsce w przestrzeniach 

internetowych i w przestrzeni publicznej. 

Tematem głównym staje się w tym cyklu 

łączenie różnorodnych fragmentów świata 

„zawidzianego” nie (jak w cyklu 

„recyklingowym”) w trakcie wielkomiejskiej 

wędrówki, ale podczas wędrówek w świecie 

wirtualnym, który w sposób homogeniczny 

                                                           
7 P. Czerski, My, dzieci sieci, Dziennik Bałtycki, 11-12 luty 2012, s. 11. 

8 M. Piątek, Internetowe interferencje czyli o przenikaniu przestrzeni realnych i wirtualnych w sztuce, [w:], red. 

K. Klauza, J. Cieślik-Klauza „Piękno zespolić ze sobą. Korespondencja na styku sztuk”, Białystok 2015, ISBN 978-

83-8-7847-319-0, ss.27-39. 

. 
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miesza się z realną przestrzenią. W tym cyklu terenem działania twórczego stają się dla mnie 

nie tylko obrazy, ale też przestrzeń w szerszym rozumieniu. W obszar działań wizualnych 

włączam realną przestrzeń publiczną oraz przestrzeń internetu (portalu społecznościowego 

facebook).   

Poza działalnością malarską równolegle rozwijam 

akcje performatywne polegające np. na malowaniu murali, 

wpisywaniu haseł w przestrzeń miejską w formie ulotnych 

interwencji w tkankę miasta (tworzenie napisów na piasku 

plaży, wpisywanie ich na przystankach autobusowych, 

zamieszczanie quasi-ogłoszeń, wprowadzanie napisów na 

foliach rozpiętych w parku między drzewami, filmowanie 

napisów naniesionych kredą na chodnik i rozmywanych 

przez deszcz itp.).  

Za główny motyw swoich działań przyjęłam zdanie tytułowe projektu, które następnie 

w różnych okolicznościach  (podczas 

wystaw, spotkań, na moim profilu 

FB) oddawałam swoim odbiorcom 

do dokończenia (anonimowo). Tak 

utworzone zdania przetwarzałam i 

wybrane powtórnie wprowadzałam 

w obieg komunikacyjny 

umieszczając je w przestrzeni 

publicznej. W ten sposób 

powtarzałam schemat 

zapośredniczonej komunikacji, który jest charakterystyczny np. dla portalu 

społecznościowego, gdzie zostawiamy informację na wallu nie mając na myśli żadnego 

konkretnego odbiorcy, następnie informację odczytuje ktoś, kto ją komentuje lub przetwarza, 

ale bez intencji dotarcia do nadawcy lub konkretnego dedykowanego odbioru itd. W tego 

rodzaju komunikacji komunikat zyskuje własne hipertekstowe życie i wpisuje się w sieć 

wzajemnych, nie do końca możliwych do przewidzenia konfiguracji komunikacyjnych, choć 

jednak ograniczonych przez strukturę sieci. Przez dołączanie do komunikatu jakości 
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wynikających z użycia go przez różnych odbiorców, „obrasta” on w linki i konotacje – wchodzi 

w skład sieciowego komunikatu, gdzie nie ma ani jednego nadawcy (twórcy), ani jednego 

odbiorcy, a zbiorowość jest i podmiotem i przedmiotem działania.  

Do projektu dołączam też działania z 

dziedziny sztuki partycypacyjnej tj. takiej, gdzie 

włączam do procesu twórczego również odbiorców 

sztuki. Tak powstawał mural tworzony wraz z 

przypadkowymi widzami, którzy w trakcie 

malowania muralu wchodzili w interakcję ze mną – 

zapoznając się (na wzór zawarcia znajomości w FB) - 

w zamian za co, mogli przemalować stworzonego przeze mnie na muralu avatara 

facebookowego we własny 

znak/portret. Tak też przebiegało 

działanie polegające na wpisywaniu 

zdań „facebookowych” w przestrzeń 

parku po wcześniejszym „wywiadzie” 

z publicznością. Innym działaniem 

było zachęcenie do wspólnego 

układania puzzli z nadrukowanymi 

obrazami z cyklu „Dokądkolwiek 

pójdę na facebooku…”. Zapraszałam też publiczność do wspólnego malowania obrazu przy 

użyciu wszystkich elementów mojego warsztatu malarskiego9. 

Projekt wykorzystuje świat wirtualny jako teren rozprzestrzeniania sztuki traktując 

jednocześnie internet nie tylko jako miejsce tegoż rozprzestrzeniania, ale dodatkowo jako 

materiał (sam przekaźnik jest tu przekazem).  

Obrazy powstałe w cyklu Dokądkolwiek pójdę na facebooku… w swej warstwie 

formalnej to wykorzystanie wielu przeze mnie wcześniej używanych elementów - tym razem 

                                                           
9 Zob. M. Piątek, Sztuka partycypacyjna jako próba renegocjacji zmian w obowiązującej rzeczywistości społecznej 

i politycznej, [w:] red. K. Klauza, J. Cieślik-Klauza, Pulchrido Delectans. Korespondencja na styku sztuk, Wyd. 

Polihymnia, Białystok 2017, ISBN 978-83-7847-415-9, ss.29-39. 
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jednocześnie. Obrazy często dzielone są na poszczególne komórki (choć teraz przypominają 

one bardziej zlepek avatarów czy zdjęć profilowych z profilu społecznościowego), wśród 

wizerunków realistycznych pojawiają się popkulturowe ikony zaczerpnięte z filmów, 

komiksów czy reklam, sięgam tak po szablon, jak i kalkę, używam agresywnej palety barwnej i 

malarskiego gestu obok form wyczyszczonych o ostrej wynikającej z użytego narzędzia 

krawędzi. Nowością jest związanie prac z elementami rzeczywistymi – osadzenie ich w 

kontekście przestrzeni publicznej, zetknięcie z innym, niż plastyczny, materiałem, a także 

rozwinięcie komunikacji między mną/nadawcą komunikatu, a widzami, którzy mają wpływ na 

to, jaki komunikat zostanie nadany (tworzone zdania). Moje działania zyskują na 

interaktywności, a ja otwieram się na większy udział w moim tworzeniu rzeczywistości 

zewnętrznej, tym razem ingerującej bezpośrednio w kształt mojego obrazu. Stawiam się coraz 

mocniej w pozycji kogoś, kto prowokuje działania, ale nie jest do końca ich autorem. O ile 

wcześniej scanując rzeczywistość wybierałam jej fragmenty do artystycznego recyclingu, tak 

teraz zostawiam własne działanie narażając je na ingerencję innych (czy to zostawiając swoje 

zdania w sieci internetu czy wpisując je w przestrzeni publicznej). W ten sposób doświadczam 

świata nie rozgraniczając go na ten fizyczny i ten wirtualny, zawirusowuję go sobą. 

Prace tego cyklu pokazywane były na wystawach indywidualnych: 

 2013 – Galeria Młodych w Warszawie - wystawa „Dokądkolwiek pójdę na 

facebooku” – (ciąg dalszy projektu) 

 2013 – galeria Wystawa w Warszawie – wystawa „Dokądkolwiek pójdę na 

facebooku” 

 2014 – galeria/kawiarnia Akademicka w Warszawie – wystawa i performance 

„Marilyn Monroe nie żyje” 

 2014 – Galeria Podlaska w Białej Podlaskiej - wystawa „Dokądkolwiek pójdę na 

facebooku” – (ciąg dalszy projektu)  

 2014 - Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum Północno-Mazowieckiego w 

Łomży - wystawa  i działanie interaktywne „Dokądkolwiek pójdę na facebooku” 

– (ciąg dalszy projektu) 

 2014 – Prezentacja prac w ZIN-ie artystycznym Wrocław 

 2015 - Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe – wystawa „Dokądkolwiek 

pójdę na facebooku” – obrazy i performance  

 2015 – interwencja w przestrzeni z cyklu „Dokądkolwiek pójdę na facebooku…” 

(w ramach „Parku Sztuki” Galerii Podlaskiej w Białej Podlaskiej) 

 2015 – mural z cyklu „Dokądkolwiek pójdę na facebooku…” wraz z 

performancem ( w ramach festiwalu „Farbą w płot 3”) 
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Faza „Wszystko jest kolażem” 
 
Jednocześnie z projektem Dokądkolwiek pójdę na facebooku…w latach 2013-2015 

pracowałam nad serią około 60 kolaży, które traktowałam jako rodzaj notatek twórczych, ale 

też jako rodzaj przepływu informacji między mną a światem. Za bazę tekstową do kolaży 

wybrałam prasę codzienną, z której wycinałam (bez dodatkowej ingerencji) nagłówki, które 

mnie zainteresowały. Wyjmując słowa z kontekstu w jakimś sensie odbierałam im część 

znaczenia starając się zachować jedynie ślad semantyczny. Następnie łączyłam teksty ze 

zgromadzonymi innymi wycinkami zdjęć, grafik czy rysunków, niekiedy też własnych prac.  

Starałam się przy zestawianiu elementów w równej mierze kierować się zarówno nowym 

sensem przekazu narracyjnego, jak i plastycznego. Próby te miały przypominać proces, 

jakiemu poddawany jest nasz ogląd świata, kiedy kolekcjonujemy w dość przypadkowy sposób 

obrazy zawidziane przez nas z otoczenia, a następnie nadajemy im sensy wiążąc je tkanką 

osobistych znaczeń i odniesień. Głównym wątkiem moich prac kolażowych stały się kwestie 

kobiece, genderowe i społeczne. Wynikało to po części z charakteru źródeł materiałów do 

kolażu (gazety codzienne), ale z pewnością również z moich osobistych preferencji w ich 

wyborze. Starając się znaleźć materiały do pracy nad 

kolażem, bezustannie i bezwiednie poszukiwałam w nich 

siebie i tego, na ile świat zewnętrzny jest ze mną tożsamy.  

Narracja, jaką osiągam w kolażach, często 

przybiera ironiczny charakter wynikający ze 

specyficznego prowadzenia opowieści. Treści wizualne i 

tekstowe zestawiam często na zasadzie absurdu 

pokazującego pęknięcia i rysy w obrazie rzeczywistości, z 

której dane elementy pierwotnie zostały wyjęte. 

Balansowanie między tekstem (nie moim) i obrazem 

(najczęściej nie moim) stało się strefą mojego aktu 

twórczego.  

Kolaż będąc rezultatem analizy rzeczywistości i refleksją nad nią, przyjął tu funkcję 

obrazu do tej rzeczywistości paralelnego, choć nieco „wykrzywionego”. Sama kolażowa forma 

zaś jest wynikiem próby naśladowania procesu naszego codziennego spostrzegania, gdzie 
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nagromadzone obrazy układają się w wizualne kontinuum często decydujące o tym, jaki 

fragment życia i świata przyswajamy sobie uznając za właściwy.  

O funkcji kolażu rozumianego jako forma najtrafniej mogąca oddać strukturę 

współczesnego postrzegania świata i roli, jaką może pełnić już przez sam fakt użycia kolażu 

dzieło artystyczne, pisałam w artykule, który przygotowałam na III Ogólnopolską Konferencję 

Naukową Ko-respondencje w Białymstoku.  

„Dzieło artystyczne o strukturze kolażu powstaje w podobny sposób, jak ma to miejsce 

w procesie tworzenia wizualnego kontinuum, jakiemu poddawani jesteśmy jako odbiorcy 

kultury audiowizualnej. Kolaż konstruowany jest jako fragment wizualnego ciągu, w którym 

mieszają się elementy świata zewnętrznego i wewnętrznego artysty, w którym spotyka się to, 

co zaczerpnięte z życia i to, co ze sztuki. W procesie twórczym artysta wykorzystuje techniki 

strumienia świadomości, dzięki którym może imitować potok niezhierarchizowanych myśli i 

obrazów, ale jednocześnie sam dokonuje wyboru, tego, co staje się przedmiotem linearnej 

narracji wizualnej, a także to, w jaki sposób zorganizowana jest struktura komunikatu. Sięga 

przy tym po zestawienia absurdalne wytrącające odbiorcę z ustalonych torów odbioru 

rzeczywistości. Absurd, ironia, nadmierny natłok, współczesne horror vacui treści i formy – 

stają się znakiem, dzięki któremu artysta wskazuje na strukturę kultury audiowizualnej, w 

której jesteśmy zanurzeni. Stwarza tym samym możliwość odnalezienia swoistego 

kontrapunktu dla odbioru obrazu kultury audiowizualnej otaczającej nas na co dzień. 

Początkowym etapem tworzenia kolażowego komunikatu jest analiza i następnie 

dekonstrukcja obrazowego kontinuum. Wyjęcie poszczególnych jego elementów z utartego 

kontekstu już samo w sobie powoduje nowe, świeże jego spostrzeżenie. Wyizolowanie 

poszczególnych symboli czy znaków jest ich podkreśleniem i powoduje zmianę w ich odbiorze, 

a co za tym idzie umożliwia inną perspektywę oglądu zjawisk. Destrukcja medialnego porządku 

komunikacyjnego jest jednoczesną demaskacją jego mechanizmów i ukazaniem jałowości 

przekaźnika medialnego. 

Sama dekonstrukcja jednak nie wystarczy. 

Artysta posługujący się kolażem zdekonstruowane 

elementy rzeczywistości traktuje jako materiał do 

ponownego zbudowania własnego komunikatu. 

Zapożyczając wizualne kształty prowokuje sytuacje, 

które  mają w rezultacie korygować rzeczywistość 
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zewnętrzną. Do tak zrecyklingowanych obrazów dodaje własne emocje, interpretacje, własny 

warsztat artystyczny. Na nowo zbudowany komunikat przybiera dzięki temu nie tyle strukturę 

prostego montażu, co heterogenicznego kolażu, który łączy elementy o różnej strukturze i 

pochodzeniu.  

W kolażowej czasoprzestrzeni obrazu 

rzeczywiste przedmioty/cytaty funkcjonują jako 

powielone, ponownie użyte. Sam proces kolażowego 

tworzenia nowych jakości i wartości przebiega zgodnie 

z zasadą przypominającą koło hermeneutyczne, gdzie 

artystyczna reinterpretacja rzeczywistości przebiega 

poprzez dekonstrukcję całości do szczegółowych 

elementów, na podstawie których wnioskuje się o całości (rozpoznaje się i interpretuje to, co 

było), by następnie przechodząc do zbudowania nowej całości określić jej sens poprzez 

zredefiniowane szczegółów w nowym kontekście. Proces ten może być powtarzany 

wielokrotnie za każdym razem przypominając kolejne recyklingowanie form bez 

rozgraniczenia na to, czy dotyczy ono już samej sztuki czy też elementów w niej zawartych a 

zaczerpniętych wcześniej z rzeczywistości”10. 

 

Prace kolażowe pokazywane były na wystawach indywidualnych: 

 2014 – Galeria Graże w Warszawie – wystawa kolaży „Czego nie mówię” 

 2014 – Galeria TA3 w Warszawie – wystawa „Gender, gender” w ramach festiwalu 

Konfronty 

 2014 – wystawa "19x19" – 19 artystów w 19. dzielnicy, przestrzenie deweloperskie 

19. Dzielnicy w Warszawie 

 2015 –  Galeria Art. Radzikowscy w Brodnicy – wystawa kolażu „Kapitał Ludzki” 

 

 

 

 

 

                                                           
10 M. Piątek, Wszystko jest kolażem -rozważania na temat struktury współczesnego komunikatu artystycznego, 
[w:] [w:] red. J. Cieślik-Klauza, M. Gajl, T. Baranowski „Ars inter disciplinis. Korespondencja na styku sztuk”, 
Białystok 2018, ISBN 978-83-7847-484-5, ss.185-197  
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Faza „Never ending story” 

Cykl zatytułowany Never ending story to zestaw rysunków wykonywanych przeze mnie 

w latach 2016-2017. Są to prace na papierze w formacie A4 lub mniejszym, rysowane 

długopisem lub flamastrem czasami z niewielką ingerencją form kolażowych. Zmierzenie się z 

tak specyficznym narzędziem, jakim jest długopis, narzędziem skłaniającym do precyzji i 

mozolnego budowania kompozycji, to doświadczenie, które dało mi nową możliwość opisania 

(poprzez formę) interesującej mnie problematyki uwikłania jednostki w proces jej kontaktu ze 

światem. Motywem dominującym w cyklu, a przejętym z wcześniejszych kolaży (we wszystkich 

moich pracach motywy z jednego cyklu przenikają do następnego, by w nim znaleźć 

kontynuację i pełniejszy wyraz) jest przekrój ludzkiego mózgu. Na jego podstawie w swych 

quasi-komiksowych  opowieściach stworzyłam postać, która reprezentuje mnie, ale w jakimś 

sensie również Kafkowskiego Everymana i która będąc uwikłana w rzeczywistość, staje się jej 

 

 

narratorem i sędzią. Ja/Everyman jest świadkiem ograniczenia i wolności, człowieczeństwa i 

odhumanizowania, prawa i jego braku. Jest na zewnątrz i w środku świata.  

Jest mną i Everymanem. 

Cykl prac nosi „niekończący się” tytuł. Historia jednostkowa to opowieść, która ma 

„krótki termin przydatności”, ale wpisanie się w kontinuum, odnalezienie się w świecie to 

trwanie jedyne, jakie jest możliwe. Never ending story to opowieść o próbie, potrzebie i 

zmaganiu się z przemijaniem.  
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Prace rysunkowe z cyklu „Never ending story” pokazywane były na wystawach 

indywidualnych; 

 2016 – Galeria Ta3 – wystawa rysunku pt. „Never ending story” 

 2016 – Galeria M.A.S.H w Remagen (Niemcy) – wystawa malarstwa i rysunku 

„Never ending story” 

 2016 - Galeria Młodych Twórców w Warszawie - wystawa rysunku pt. "Never 

ending story" 

 2017 – Galeria Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, 

wystawa rysunku pt. „Never ending story”; 

 oraz w wystawach zbiorowych: 

 2017 – Przestrzeń Sztuk, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach, wystawa międzynarodowa (polsko-niemiecka) 

„Genius Loci”, Warszawa 

 2018 – Miejski Dom Kultury (Zgrzelec) /Annencapelle (Gorlitz) 

Doppelpass/Rozegranie wystawa międzynarodowa (polsko-niemiecka), 

Gorlitz-Zgorzelec 

 2018 – Galeria Kunstlerforum w Bonn, wystawa międzynarodowa (polsko-

niemiecka) „Genius Loci”, Bonn 

 

 

Osiągnięcie artystyczne wskazane do postępowania habilitacyjnego: cykl prac malarskich 

„Mind mapping” 

1. Założenia wstępne: 

Tytuł wystawy stanowiącej wskazane osiągnięcie artystyczne jest nawiązaniem do 

opracowanej przez dwóch brytyjskich naukowców: Tony'ego i Barry'ego Buzana metody 

notowania własnych pomysłów czy skojarzeń przy wspomaganiu notacją rysunkową, celem 

której jest jak najlepsza efektywność pracy nad danym problemem. Metoda wprzęgając w tok 

notowania elementy wizualne bazuje na  synergicznej współpracy obu półkul mózgowych 

poszerzając spektrum tak postrzegania, jak i rozwiązania zadań.  

Mind mapping – mapowanie myśli w wypadku mojej pracy ma konotacje dwojakiego 

rodzaju. Z jednej strony określa metodę pracy, podczas której w swoim malowaniu 

kolekcjonuję różnego rodzaju obrazy przychodzące do mnie na zasadzie skojarzeń w 

otaczającym mnie środowisku, w tym w formie kolejno skojarzanych obszarów wizualnych 

czerpanych z kultury audiowizualnej. Z drugiej strony jest określeniem artystycznego rezultatu 
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tychże notatek czyli ciągu wynikłych ze skojarzeń obrazów układających się w swoisty ślad 

procesu twórczego – mapę/zapis fragmentu mnie. Mapa jest więc zarówno narzędziem, jak i 

celem.  

Malarstwo jest dla mnie ciągłym dookreślaniem własnego kształtu, własnego ja, a 

poszczególne znaki mappingu, kiedy je stawiam notując zarys tego kształtu, 

uprawdopodabniają  możliwość jego pełnego odkrycia. 

Mind mapping w poszukiwaniach pozwala mi odnieść się zarówno do intelektu, jak i 

intuicji, do tekstu i do obrazu. W swoich pracach zwykle łączę i tekst, i obraz i ważne jest dla 

mnie, żeby jedno nie wyprzedzało drugiego. Balansując między oboma pierwiastkami 

zachowuję ich równowagę i bliżej jestem ważnych dla mnie odpowiedzi: kim i gdzie jestem.  

Materiał, z którego buduję całość to pozornie chaotycznie napływające obrazy i słowa, 

ale jest w ich natłoku i nagromadzeniu logika ukazania struktury, która nie jest ani 

jednopłaszczyznowa, ani jednowątkowa. Mind mapping to proces, który sam będąc strukturą 

zbliżoną do połączonych ze sobą sieciowo baz danych staje się użytecznym narzędziem opisu 

tak procesu twórczego, jak i samego twórcy, a także świata stanowiącego pożywkę dla 

budowania zależności między jakościami narracyjnymi/intelektualnymi, a 

intuicyjnymi/obrazowymi. 

2. Cel i wyniki wskazanego osiągnięcia artystycznego: 

Celem mojej wystawy i przedstawianego cyklu prac jest wprowadzenie odbiorcy w 

obręb języka notującego i opisującego mój świat wokół, a poniekąd mnie samej - języka 

złożonego z elementów, które ten świat wypełniają i stanowią część wspólną między mną, a 

innymi.  

Na przewijające się zapożyczone z ogólnego uniwersum znaki nakładam reguły własnej 

gramatyki porządkującej znaki w sekwencje, które prowokować mają znaczenia znamienne dla 

mnie, ale odczytywalne jednak dla wszystkich. Powodem bowiem, dla którego tworzę jest 

próba porozumienia między mną, a innymi, usiłowanie podzielenia się wizją własnego trwania.  

 

W skład cyklu Mind mapping  wchodzi 8 obrazów większego formatu (140x220, 

140x140, 140x80) i około 100 obrazów małych (format 20x20 lub 30x30 cm). Stanowią one 

tkankę czy też rodzaj alfabetu, z którego układam swoją opowieść. 
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 Ciąg obrazkowy: 

Małe obrazy zestawiane są ze sobą w liniowe ciągi, gdzie krawędzie obrazów stykają 

się ze sobą tworząc formy przypominające budowę komiksu. Tak zbudowane pasy zostały 

umieszczone na ścianie na wysokości oczu odbiorcy tak, aby mógł on odczytywać poszczególne 

elementy przesuwając się wraz ze zmieniającą się narracją. Tak eksponowane obrazy 

wymuszają odbiór intymny, w bliskim kontakcie - ponownie przywołując na myśl skojarzenia 

z komiksem lub też z wizualnym kontinuum, z jakim mamy do czynienia, kiedy kolejne obrazy 

wycinka naszej rzeczywistości przesuwają się przed naszymi oczami. Obrazy widziane w całości 

działają natłokiem linii, symboli, swoistym horror vacui, które może dawać wrażenie obrazu 

rozpikselowanego, zatartego, a w każdym razie działającego nadmiarem bodźców. Do każdego 

z odbiorców tylko niektóre wybrane obrazy będą docierały wyraźniej. Widz, podobnie jak 

twórca, wybiera do swojego mappingu tylko część zawidzianych obrazów – tę część, w której 

odnajdzie obszar wspólny ze światem własnym.  

Tylko (i aż) w tych fragmentach, we wspólnocie przeżycia porozumienie między mną a 

widzem będzie możliwe.  

Szansa na to jest tym większa, im bardziej wspólny będzie kod, którym się posługuję. 

Stąd w moich pracach posługiwanie się symbolami, ikonami, znakami powszechnie 

rozpoznawalnymi, a więc najbardziej wspólnymi. Im częściej znak jest używany, tym większa 

szansa, że pozostały w nim ślad odczytany będzie precyzyjniej bez obciążeń indywidualnością 

pierwotnego znaczenia i tym mocniej może stanowić materiał/alfabet dla wyrażenia mojej 

jednostkowości. Staram się, aby - choć struktura (sieć) komunikatu mojego obrazu jest 

skomplikowana – znaki w niej zastosowane były proste, aby były niczym litery w systemie 

alfabetycznym, które straciły już łączność z pierwotnym pismem obrazkowym i scalane w 

nowe słowa, są w stanie powiedzieć wszystko. 

 

 Obrazy pojedyncze, duże, stanowiące kontrapunkt kolorystyczny i formatowy dla 

„pikselowego” ciągu obrazów: 

Swoistą przeciwwagą dla ciągu obrazów o małych formatach stanowi 8 obrazów o 

zdecydowanie pomniejszonej gamie barwnej. Zostały one skontrastowane co do rozmiaru, 

nasycenia formami i barwą.  

Obraz „Mind mapping applications” (140x220cm, akryl na płótnie) działa płaszczyzną 

koloru przełamanej bieli, na której znalazły się rysunki i tekst. Zasadniczym motywem obrazu 
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są znaki róż i centralnie umieszczona i wycelowana w głowę jelenia broń. Poszczególne 

symbole odnoszą się do obszaru tradycyjnie przypisywanego pierwiastkom kobiecym i 

męskim. Samo hasło, a także sposób przedstawienia zwierzęcia stanowią sugestię 

współczesnych rzeczywistości, gdzie realność i wirtualność, to, co z niezależnego wyboru i to , 

co  jest narzucone miesza się ze sobą.  

Obraz „My Titanic online” (140x220 cm, akryl na płótnie) podzielony został na dwa 

obszary – ciężkiego, masywnego, zaczerpniętego ze stylu graffiti  tekstu na górze płótna i lekko 

rysowanego wizerunku statku na dole. Niemal czarno-biały, wykorzystujący różnice szarości, 

czerni i bieli. W warstwie symbolicznej praca odwołując się do znaku Titanica przywodzi na 

myśl konotacje z ciągle obecną potencją katastrofy, straty, śmierci.  

W obrazie „Happiness/Stupidness” (140x140 cm, akryl na płótnie) obszar płótna 

podzieliłam na trzy pionowe pasy, a główną postacią i znakiem uczyniłam postać Pokemona 

umiejscowionego miedzy dwoma palmami niczym zachodzące słońce. Rysunek głów po obu 

stornach to wcześniej używane przeze mnie znaki charakterystyczne da okresu „Rozmów”. To 

symbol komunikacji między ludźmi. Kompozycję zaczerpniętą z idyllicznego pejzażu przecina 

napis Happiness/Stupidness podważający czy poddający pod wątpliwość kicz jako sztukę 

szczęścia czy wręcz przedstawiający samo szczęście jako kicz. 

Obraz „Unexpected journey” (140x140 cm, akryl na płótnie) to przede wszystkim 

rysunek, gdzie spotykają się różnego rodzaju jakości świata zewnętrznego i wirtualnego. 

Zmiksowałam tu wizerunki popkulturowych ikon (szturmowiec z Gwiezdnych wojen – symbol 

siły, pierwiastek męski i symbol kucyka Pony – pierwiastek żeński) z realnym, należącym do 

mojego prywatnego świata obrazem rzeczywistej podróży i postaci. 

Obraz „RAW WAR” (140x140 cm, akryl na płótnie) wykorzystuje w swym przesłaniu 

lustrzane znaczenia obu słów. Sama zbitka słowna wykorzystywana była w sztuce (np. 

litografie Bruce’a Naumana, 1971) czy w popkulturze wcześniej (np. nazwa programu 

telewizyjnego) i jest przez to dla mnie kolejnym obiektem recyclingu zaprzęgającego do kręgu 

semantycznego również konteksty kultury. W użytych symbolach – helikopterach i sylwetkach 

kucyka Pony wskazuję na mój konkretny desygnat wojny – walki między tym, co kobiece, 

delikatne, kruche, a tym, co męskie i związane ze zniszczeniem, agresją. Nie przesądzam 

jednak ostatecznie, które znaki pozostają w przewadze nie odmawiając tym samym siły 

(trwania, istoty) pierwiastkowi, który wydaje się być skazany na porażkę. Tło obrazu utkałam 
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z wzoru przypominającego „damską” robótkę na drutach. Wprowadzam światło, jego drganie, 

lśnienie. 

Obraz „A jeśli nigdy dosyć” (140x140 cm, akryl na płótnie) to jeden z nielicznych, gdzie 

umieszczam napis po polsku dając mu bardziej osobiste terytorium i zawężając obszar 

wspólnoty z kręgiem widzów. To obraz o nienasyceniu i przeczuciu, że nigdy nie będziemy 

gotowi na koniec (w jakimkolwiek i każdym sensie). Przestrzeń tła zapełniłam postaciami 

Pokemona – symbolu współczesnego poszukiwania celu (konotacje z grą Pokemon Go!). Jest 

to cel zakotwiczony w skomercjalizowanej rzeczywistości sterującej w wielu obszarach naszym 

życiem. Refleksji o przemijaniu, niemożności spełnienia towarzyszy refleksja nad tym, co to tak 

naprawdę dzisiaj znaczy, a dokładniej, jak i czym jest wypełniona przestrzeń pustki w nas, 

nasze „zamiast”. 

Obraz „Dream” (140x140 cm, akryl na płótnie)  to trochę obiekt sam w sobie będący 

upostaciowaniem marzenia niemożliwego do spełnienia (bądź niewłaściwego, bądź tak 

ocenianego). Rysunek, jaki umieściłam na płótnie to szkic pojazdu kosmicznego wykonany 

przez obrosłego w liczne legendy wizjonera i marzyciela - Nicolę Teslę. Naniesiony przeze mnie 

na srebrne tło obrazu rysunek oglądany pod różnymi kątami jest niekiedy niemal niewidoczny 

– niemal niemożliwy. Napis, jaki towarzyszy rysunkowi, to cytat zaczerpnięty z quasi-filmu czy 

też eksperymentu-mistyfikacji Joaquina Phoenixa  I'm Still Here: (polski tytuł: Jestem, jaki 

jestem), w którym jeden z czołowych aktorów hollywoodzkich przez ponad rok tworzy 

mistyfikację odejścia od zawodu aktora na rzecz realizacji marzenia bycia muzykiem i filmuje 

własne, a jednak całkowicie udawane życie i swój w nim upadek. Granice rzeczywistości i w 

tym realności spełniania marzeń, zostały tu zatarte.  

Temat i kształt obrazu  „Keep calm and change your mind” (140x80 cm, akryl na 

płótnie) wypływa tak z formy i z tematów podejmowanych w rysunkowym cyklu Never ending 

story. Umieszczony tekst to cytat z popularnych memów parafrazujących brytyjski plakat 

propagandowy z okresu II wojny światowej. Wizerunki mózgów i połączonego z nimi serca to 

z jednej strony kontynuacja symboliki, która interesowała mnie od dawna (części ciała 

pokazywane w obrazie, jako swego rodzaju vota, których zużyciem płacimy za życie), a z 

drugiej wizualizacja dwóch jakości życia. Interesowała mnie tu też forma plastyczna 

wynikająca z użycia na powierzchni płótna narzędzia rysunkowego, a mianowicie długopisu, 

dzięki któremu uzyskałam efekt, odmiennego od tego wynikłego z użycia farb, świecenia. 

Użycie w całym cyklu (tak w pracach większego, jak i mniejszego rozmiaru) narzędzi 
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przynależnych zwykle technikom rysunkowym (akrylowe pisaki w odcieniach czerni, srebra 

bądź brokatowych, długopisu niebieskiego lub czarnego) to jedna z cech charakterystycznych 

cyklu  Mind Mapping wprowadzająca w obręb moich prac malarskich nowe jakości związane z 

precyzją szczegółu i dzięki temu otwierająca struktury obrazu nie tylko na jego zewnątrz, ale 

także do wnętrza. 

 

 Znaki i symbole w ciągu obrazów czyli podstawowy alfabet 

W związku z tym, że małoformatowe obrazy należące do wskazanego cyklu to spora 

liczba prac postaram się przedstawić i objaśnić podstawowe znaki w nich występujące dając 

pewnego rodzaju tropy interpretacyjne, a przy tym nie opisując każdego obrazu z osobna. 

Będzie to zgodne z ideą mojej pracy, gdyż mam poczucie, że w ten sposób daję odbiorcy rodzaj 

mapy z jej znakami i podstawowymi definicjami pozostawiając miejsce na możliwość 

tworzenia własnego obrazowego kontinuum, w którym moje prace i ich desygnatowe 

konteksty będą śladem, który możemy współdzielić w poczuciu wspólnoty, ale i w 

poszanowaniu jednostkowości tworzenia opisu świata.    

Róża – motyw, który pojawia się niezmiennie w moich pracach od czasu cyklu „James 

Bond i inni”, kiedy to był odpowiedzią na zadane pytanie, dlaczego będąc malarką, nie 

maluję kwiatów, z jednej strony niesie z sobą cały semantyczny obszar dotyczący 

piękna, a z drugiej paradoksalnie stał się dla mnie znakiem kobiecości mocnej, 

przeciwstawiającej się czołgom (często zabawkom) i schematom. Konkretny kształt 

używanej przeze mnie róży jest wynikiem wyboru wyszukiwarki internetowej po 

wrzuceniu przeze mnie hasła „piękna róża”.  

Kucyk Pony – nośnik konotacji „dziecięcych”, przypisanych dziewczęcości, ale też 

symbol wdzierający się coraz mocniej we współczesnym świecie w świat mężczyzn 

(popularność serii My Little Pony wśród widzów – młodych mężczyzn 17-30 lat), dla 

mnie: znak zmian w tradycyjnym podziale ról na kobiece i męskie, słabe i silne. 

Rewolwer – symbol agresji, przemocy. Konkretny kształt „mojego” rewolweru 

zaczerpnięty z kolorowanki dla dzieci.  

Helikopter, czołg – sylwetki pojazdów wojskowych to symbol wojny, ataku, 

nieuchronnego przemijania, zniszczenia.  
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Głowa jelenia – zgeometryzowana głowa jelenia to symbol sztuki i estetyki popularnej, 

współczesne ucieleśnienie kiczu, ale też znak zakorzenienia w świecie wirtualnym, 

rozpikselowanym.  

Jednorożec – to odmiana kucyka Pony, marzenia o czymś, co nie istnieje w świecie 

realnym, ale odnajdujące swój byt w świecie wirtualnym.  

Tarcza strzelnicza – w różnych odmianach, łącznie z tymi z wizerunkami sylwetki 

ludzkiej z oznaczonymi elementami wnętrza ciała – wydźwięk użytego znaku związany 

z umieraniem, zabijaniem, byciem celem i obiektem unicestwiania. 

Pokemon – cel do osiągnięcia, za którym gonimy, zapełniacz pustki, namiastka. 

Przekrój mózgu – znak potencjału intelektualnego, fizyczna obecność umysłu.  

Serduszko – nawiązanie do ikonek internetowych, wszechobecnego motywu 

dekoracyjnego przekazującego pozdrowienia 

Góra Fuji – marzenie idealne, odległe. Pojawia się często jako symbol spełnienia 

marzeń w popularnych filmach (np. Truman Show Petera Weira, Hanami – Kwiat wiśni 

Doris Dörrie). Również jako odniesienie do sztuki Japonii i tęsknoty za jej harmonią (z 

perspektywy Europejczyka). 

Rysunek statku kosmicznego Tesli – marzenie, które nie jest prawdopodobne do 

osiągnięcia, a jednak związane z egzystencjalną potrzebą jego realizacji 

Palma – luksus, wypoczynek 

Ćma – tajemnica, mrok, życie ukryte, choć nieuchronnie zakodowane 

Sylwetka Titanica – potencjał nieoczekiwanej i z pozoru mało prawdopodobnej 

katastrofy  

Ikony popkulturowe (postaci z komiksów, filmu Star Wars, Superman, Spiderman, 

Marilyn) – zawsze występują w roli sprowadzanej do swojej głównej cechy/śladu 

znaczenia 

Dziewczynka w sukni komunijnej – motyw przewijający się w moich pracach już od 

cyklu Dokądkolwiek pójdę na facebooku… jest zaanektowaniem mojego zdjęcia z 

dzieciństwa. Jest symbolem niewinności, nieświadomości, echem tego, co było kiedyś. 

W obrazach często jako wizerunek zaprojektowanej od początku na nierównoprawne 

traktowanie płci, rodzaj second class citizen, ale i potencjał przyszłego buntu.  
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Poza warstwą znaczenia poszczególnych znaków w pracach niezwykle ważna jest dla 

mnie warstwa języka czysto plastycznego: kolor, forma, linie, sposób ich zagęszczenia w 

obrębie obrazu, a także napięcie pomiędzy poszczególnymi obrazami eksponowanymi w 

zestawie. Tkanka malarska stanowi kontekst, który decyduje o tym, że dany obraz staje się 

wizualnym idiomem i przekracza znaczenie poszczególnych swoich elementów na rzecz 

znaczenia całościowego i własnego.  

Dla odbioru cyklu prac ważny jest też sposób eksponowania, dobór następujących po 

sobie/położonych obok siebie obrazów. Decyzje związane z budowaniem wewnętrznego, 

plastycznego kontekstu ciągu obrazów również przekuwam na znaczenia.  

 

Obraz, który tworzę odbywa się na wielu warstwach wizualnych relacji. Nie jest zawsze 

tożsamy. Stałe pozostaje to, co jest malarskim artefaktem, ale suma oddziaływań, kontekstów, 

wzajemnych konotacji wpływających tak na tworzenie, jak i na odbiór jest o wiele bardziej 

złożona.  

I może to jest dla mnie w mojej artystycznej drodze najistotniejsze i może to sprawia, 

że wciąż chcę zmierzać się z nowym kształtem siebie. 

 

 

Resume 

Moje prace, nie mając jednorodnych inspiracji w treści, w formie nie ukrywają śladów 

zespalania zaczerpniętych z różnorodnych źródeł elementów. Motywem przewodnim, 

wspólnym dla wszystkich okresów w mojej twórczości staje się właśnie łączenie wcześniej 

autonomicznych fragmentów, które przystosowuję zapożyczając z otaczających mnie 

rzeczywistości. Moje prace to rodzaj kolażu przypominającego  artystyczny recykling (tak 

właśnie ujęty problem przedstawiałam w swojej pracy doktorskiej „Sztuka jako recycling 

rzeczywistości”). Przy czym w różnych okresach mojej artystycznej drogi ów „recycling” 

charakteryzuje się różnorodnymi cechami tak treściowymi, jak formalnymi. Zawsze jest 

równoległy do miejsca i przestrzeni, w jakiej aktualnie się znajduję, jest efektem przyglądania 

się procesowi nawarstwiania jej fragmentów. 

Każdej zmianie tematycznej w mojej pracy towarzyszą zmiany formalne. Penetrując 

nowe obszary malarskie sięgam po nowe formaty płócien, zmienioną paletę barwną, 
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rozwiązania związane z użyciem określonego narzędzia. Często granice cyklu obrazów 

widoczne są u mnie poprzez rozgraniczenie użytych środków. Zawsze jednak moja wypowiedź 

w jakiś sposób jest symultaniczna, skonstruowana z użyciem wielokrotności (form, rytmów, 

znaków, podziałów). Jest cięgle i na nowo pisaniem mapy mnie samej – swego rodzaju mind 

mappingiem. 
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