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Początki mojej edukacji artystycznej związane są z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Ślą
skiego w Cieszynie. Studia rozpoczęłam w 1994 roku, ale ich nie ukończyłam. W 1996 
roku zdałam egzaminy na Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc
ławiu, gdzie studiowałam rzeźbę w Pracowni prof. Alojzego Gryta.

Równolegle do studiów rzeźbiarskich rozwijałam zainteresowania teatralne. Uczęsz
czałam na kursy pantomimy prowadzone przez Józefa Markockiego (Teatr Formy) oraz 
Henryka Tomaszewskiego i Zbigniewa Szymczyka w Teatrze Pantomimy im. Henryka To
maszewskiego we Wrocławiu. Brałam także udział w warsztatach teatralnych, które od
bywały się w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

Jeszcze przed ukończeniem studiów na ASP debiutowałam na wystawie Kobieta o kobie-
cie (2001) w Galerii Bielskiej BWA w BielskuBiałej, prezentując, obok Magdaleny Abaka
nowicz, Portrety telewizyjne kobiet (Miss) oraz instalację wideo.

Dyplom magistra sztuki uzyskałam w 2001 roku za serię rzeźb przedstawianych w pod
ziemiach kościoła św. Marcina na Ostrowie Tumskim pod tytułem Między rzeźbą a telewi-
zorem. Rozwój praktyk multimedialnych we Wrocławiu.

W latach 2002–2006 współpracowałam w Niemczech z czarnym teatrem lalkowym 
Velvets z Wiesbaden jako aktorka pantomimy.

Edukację artystyczną kontynuowałam w Kunstakademie Düsseldorf w Niemczech (od 
2004) w klasie scenografii prof. Karla Kneidla oraz w klasie rzeźby prof. Thomasa Grünfel
da. Dyplom ukończenia studiów otrzymałam w 2012 roku.

W tym samym roku obroniłam doktorat (praca pod tytułem Catwalk to a Dream – Kocim 
krokiem do snu) na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Brałam udział w ponad siedemdziesięciu wystawach zbiorowych oraz zrealizowałam 
dwadzieścia wystaw indywidualnych. W 2008 roku zdobyłam Grand Prix Biennale Sztuki 
Młodych Rybie Oko 5 w Słupsku oraz niemiecką nagrodę Darmstädter Sezession. W 2013 
roku otrzymałam Wyróżnienie Miasta Oświęcim w dziedzinie kultury. W 2018 roku zosta
łam uhonorowana tytułem Osobowość Roku 2017 w plebiscycie „Gazety Krakowskiej” 
w kategorii kultura powiatu oświęcimskiego.

Od 2014 roku jestem członkiem Gesselschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig 
w Kolonii w Niemczech.

Od 2017 roku jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Sztuki Uniwersy
tetu Pedagogicznego w Krakowie.
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I N S T Y T U T  S Z T U K I  W  C I E S Z Y N I E  ( 1994 – 1996 )

Edukację artystyczną rozpoczęłam w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cie
szynie w 1994 roku. W tamtym czasie zdefiniowały się dwa kierunki moich zaintereso
wań: rzeźba i teatr. Studia w Cieszynie dały mi doskonałe przygotowanie teoretyczne 
w zakresie filozofii i historii sztuki.

Umiejętności rzeźbiarskie doskonaliłam w Pracowni prof. Jerzego Fobera oraz prof. 
Jana Hermy. 

Oprócz licznych prac studyjnych zrealizowałam pracę konceptualną, która jako jedyna 
z tamtego okresu zachowała się do dziś. Praca była odpowiedzią na zadany temat: Or-
ganiczne – geometryczne. Podpisałam swoim nazwiskiem skrzynię na glinę znajdującą 
się w pracowni. Geometryczna skrzynia zawierała organiczną glinę. Profesor Herma po
lecił mi zamalować napis, czego nie uczyniłam. Okazało się, że przez wiele lat nikt tego 
nie zrobił i dziś owa skrzynia funkcjonuje jako swoiste „dzieło sztuki”, symbol buntu, 
o którym profesorowie opowiadają anegdoty.

Druga historia związana jest z Pracownią Fotografii prof. Witolda Jacykowa. W trakcie 
realizacji projektu fotograficznego Postać z bajki wystąpiłam w roli marionetki Pinokia. 
Profesor Jacyków, kiedy mnie zobaczył, wykrzyknął: „Nadaje się do pantomimy idealnie”. 
Te słowa padły na podatny grunt i skierowały moje zainteresowania w stronę teatru.

A K A D E M I A  S Z T U K  P I Ę K N YC H  W E  W R O C Ł AW I U  ( 1996 – 2001 )

Po dwóch latach niezwykle intensywnych eksperymentów artystycznych opuściłam 
Cieszyn i zdałam egzaminy na wrocławską ASP.

Wrocław kojarzony był z Pomarańczową Alternatywą, grupą artystyczną Luxus, 
Teatrem Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego oraz Teatrem Laboratorium Je

Skrzynia na glinę 
z moim podpisem.
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rzego Grotowskiego. Był więc miastem ruchów awangardowych w obrębie sztuki 
i teatru.

Moje ukierunkowanie drogi artystycznej we Wrocławiu rozpoczyna się wraz z wstąpie
niem do Pracowni prof. Alojzego Gryta.

Równolegle do studiów artystycznych rozwijałam swoje umiejętności aktorskie w Te
atrze Formy Józefa Markockiego oraz w Teatrze Pantomimy im. Henryka Tomaszewskie
go. Brałam również udział w licznych warsztatach teatralnych w Instytucie im. Jerzego 
Grotowskiego.

W Pracowni profesora Gryta rozpoczęłam działania z camerą obscurą, której potem 
zaczęłam używać do obserwowania i przekształcania rzeczywistości. Ten najprostszy 
aparat, zrobiony z puszki po piwie, miał wspaniałą zdolność deformującą. Przeczył nie
jako funkcji, jaką najczęściej spełnia fotografia – dokumentacji rzeczywistości. W tym 
przypadku camera kreowała świat na nowo. Sprawiała, że fotografowane obiekty wy
glądały bajkowo, nierealnie. Zdjęcia robione bezpośrednio na papierze fotograficznym 
ukazywały obraz negatywowy, który jeszcze bardziej oddalał się od rzeczywistości. Fan
tastyczne kształty stały się inspiracją do realizacji obiektów trójwymiarowych na podsta
wie zdjęć.

Jedną z pierwszych realizacji tego typu były rzeźby z cyklu Mur (1998). Niewielki 
mur z gipsu fotografowałam camerą obscurą i otrzymywałam nowy, zniekształco
ny obraz fotografowanego obiektu. Dodatkowym przekształceniom podlegał kolor: 
fotografowany obiekt na papierze fotograficznym ukazywał się jako negatyw. Taki 
obraz przenosiłam do rzeczywistości trójwymiarowej, tworząc nową rzeźbę. Otrzy
maną formę fotografowałam kolejny raz, poddając rzeźbę dalszym deformacjom i re
alizując ponownie jej kolejną odsłonę w przestrzeni. W taki sposób powstawał cykl 
rzeźb zupełnie fantastycznych, nierzeczywistych, choć wynikających z dokumentacji 

Mur, gips, spray; foto
grafie negatywowe 
muru wykonane came
rą obscurą.
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fotograficznej, zawierający w sobie element 
nieskończoności. 

W późniejszej realizacji Cień ręki (1998) znów 
pojawia się motyw nieskończoności obok for
malnych poszukiwań rzeźbiarskich, które są dla 
mnie priorytetem. Dodatkową wartością stała 
się instalacja – włączenie otoczenia jako aktyw
nej części mojej pracy. W efekcie powstała seria 
rzeźb przechodzących od realizmu do abstrak
cji, będących materializacją cieni rzucanych 
przez odlaną w gipsie rękę. Cienie jednocześnie 
stanowiły ślad przestrzeni, w której się pojawia
ły. Instalacja była zbiorem światła stałego, cieni 
i stale rosnących nowych rzeźb. Pomysł ten za
wiera obraz ewolucji od realizmu do abstrakcji 
i fantazji, streszczając całą historię sztuki.

W dalszych działaniach przeszłam od badania 
rzeczywistości poprzez cień, fotografię, płaski 
nieruchomy obraz – do filmu, czyli do ruchomej 
fotografii.

Rzeźba w tradycyjnym ujęciu jest statyczna. 
Dlatego ruchomy film próbowałam sprowa
dzić do nieruchomej klatki trwającej w czasie 
poprzez zgrywanie obrazu na funkcji zwolnio

ne tempo. Tak było w przypadku realizacji Ogień (1999).

Obraz ognia, powstały w wyniku tych zabiegów, przeczył dynamice rzeczywistego ży
wiołu, przybrał natomiast kształt organiczny, statyczny. Znacznie różnił się od realnego 
– bardziej przypominał kosmiczny obiekt, gwiazdę niż ogień w kominku. 

Konieczne jest jeszcze przywołanie projektu Portrety telewizyjne kobiet (Miss, 2000), 
prezentowanego w 2001 roku na wystawie Kobieta o kobiecie w Bielskiej BWA. Była to 
moja pierwsza realizacja, która dotyczyła człowieka (nie licząc prac studyjnych).

Cień ręki, gips.

Ogień, fotografia, 
silikonowe obiekty.
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W czasie emisji wyborów Miss World w telewizji, nagle pojawiły się zakłócenia ante
nowe i postaci najpiękniejszych kobiet świata zaczęły się zniekształcać. Twarze pokryły 
kolorowe pasy, tworząc wizerunki mające niewiele wspólnego z ich odpowiednikami 
w świecie realnym.

Nagrałam film, na podstawie którego powstały telewizyjne portrety miss, rzeźby abs
trakcyjne. Na przeciw jednej z nich ustawiłam telewizor z zarejestrowanym filmem 
z wyborów Miss World. W ten sposób świat telewizyjny z wyrzeźbioną telewizyjną miss 
stworzył zamknięty, odrealniony obieg, różniący się w swym charakterze od świata, 
z którego pochodził. 

Tego typu poszukiwania towarzyszyły mi przez cały okres studiów na wrocławskiej ASP. 
Podsumowaniem była wystawa dyplomowa Od przestrzeni telewizyjnej do rzeczywisto-
ści (2001) w kościele św. Marcina na Ostrowie Tumskim.

Na wystawie jako temat pojawił się kolejny raz człowiek i jego wizerunek powstały w wy
niku różnych zabiegów wideo. Tematem filmu była ludzka postać spacerująca w koło 
w kącie pokoju, podświetlona w taki sposób, że tworzyła cienie na ścianach. W trakcie 

Miss I, fotografia.  
Miss I, gips, spray.

Portrety telewizyjne 
kobiet,  film, rzeźba.
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procesu przetwarzania w filmowym obrazie wyodrębniły się trzy kolory: niebieski – dla 
tła, czerwony – dla ciała ludzkiego i czarny – dla cieni. Powstały formy o obłych, zatar
tych, miękkich konturach, przypominające pozaziemskie istoty. 

Realizacja objęła rzeźbę postaci, rzeźbę tła – bez postaci i multiplikację jednego abs
trakcyjnego wizerunku w formie przestrzennych puzzli.

Ta pewna naukowość i konsekwencja interesowały mnie w początkach moich działań 
artystycznych. Jednak w trakcie tych wczesnych, fascynujących poszukiwań pojawiło 
się wrażenie zbyt dużej logiki, wręcz determinacji oraz pragnienie pełnej, nieograni
czonej wolności. Zatem z czasem porzuciłam działanie z fotografią i rzeźbą na rzecz 
nieskrępowanego niczym procesu twórczego.

Jednak wszytko co zostało wypracowane na tamtym etapie przeniknęło z czasem 
do rzeźby figuratywnej, którą zajmuję się dziś, a więc: transformacja rzeczywistości, 
odchodzenie od realizmu, fantazyjność form, gładkie zredukowane powierzchnie, 
uproszczony, oszczędny kolor oraz forma, a także cień jako punkt wyjścia do rzeźby 
lub jej części.

K U N S TA K A D E M I E  D Ü S S E L D O R F  ( 2004 – 2012 )  O R A Z  V E LV E T S 
T H E AT E R  ( 2002 – 2006 )

Po ukończeniu studiów i otrzymaniu dyplomu wrocławskiej ASP w 2001 roku wyjecha
łam do Niemiec.

W 2002 roku rozpoczęłam współpracę z czarnym teatrem lalkowym Velvets z Wiesba
den jako aktorka pantomimy. Występowałam między innymi jako: Pamina (Czarodziej-
ski flet Wolfganga Amadeusza Mozarta), Antonia (Opowieści Hoffmanna Jacquesa Of
fenbacha), Róża i Pijak (Mały Książę Antoinea de SaintExupery`ego), Wróżka (Pinokio 
Carla Collodiego).

Przez cztery lata graliśmy liczne spektakle, na przykład w teatrze Velvets w Wiesbaden, 
w Kleines Theater Bonn–Bad Godesberg, Kommödchen w Düsseldorfie, Kommödchen 

Od przestrzeni telewi-
zyjnej do rzeczywisto-
ści,  film, fotografia, 
rzeźba.
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we Frankfurcie nad Menem, w Schlosstheater Neuewied, na Festiwalu Teatrów Lalko
wych w Charleville–Mézières we Francji. Braliśmy również udział w tournée po Holandii.

W 2004 roku pomyślnie przeszłam egzamin wstępny i rozpoczęłam studia w Kunst
akademie Düsseldorf. Początkowo studiowałam scenografię w klasie prof. Karla Kne
idla, a następnie rzeźbę w klasie prof. Thomasa Grünfelda.

W tym czasie zwróciłam się w stronę figuracji. Przyczyną tego były moje wcześniejsze, 
rodzące się jeszcze przed dyplomem we Wrocławiu, zainteresowania oraz nowy akade
mizm panujący w Düsseldorfie. Przejawiał się on w dominacji abstrakcyjnej i minima
listycznej pracowni rzeźby. Powtarzalność i podobieństwo stylistyczne rzeźb minima
listycznych wzmocniły moje zainteresowania figuracją, która wyróżniała się na tym tle.

Znaczącą inspiracją w tym czasie, która wpłynęła na moje myślenie o rzeźbie, była wy
stawa zatytułowana Lehmbruck, Rodin, Maillol (2005) w Lehmbruck Museum w Duis
burgu. Spośród trzech rzeźbiarzy prezentowanych na wystawie Lehmbruck – najmniej 
znany, objawił mi się jako najlepszy w konstruowaniu rzeźby figuratywnej połączonej 
z siłą melancholii.

Drugą ważną wystawą był dla mnie pokaz japońskiego artysty odnoszącego świato
we sukcesy, absolwenta Kunstakademie Düsseldorf – Yoshitomo Nara w Muzeum K21 
w Düsseldorfie pod tytułem Over the Rainbow (2005). Jego obrazy, przedstawiające 
dziewczynki w stylistyce japońskiej mangi, uświadomiły mi, że jedną z form współcze
snej figuracji mogą być postaci z komiksu.

Kolejną inspiracją były elementy teatru lalkowego: kostium, poza, lalka, które przenik
nęły do mojej sztuki wzbogacone o motywy z popkultury i komiksu, pokazów mody.

Połączenie europejskiej figuracji z japońskimi akcentami i teatrem dały w efekcie rzeźby 
o charakterze bajkowym, surrealnym, odzwierciedlające panujące dziś w świecie ten
dencje odejścia od realizmu ku fantazji.

Realizując rzeźby figuratywne, poszerzałam również obszar zainteresowań materiało
wych. Szukałam najlepszych materiałów, szlachetnych i trwałych, które podkreśliłyby 

Z artystą Yoshitomo 
Nara w K21 Kunstsam
mlung NordrheinWe
stfalen w Düsseldorfie 
podczas wernisażu 
jego wystawy Over the 
Rainbow.
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moje idee oraz futurystyczny charakter przedstawień. Powstawały rzeźby nie tylko 
w polerowanym betonie, ale również w mastiku – rodzaju żywicy stosowanej w bu
downictwie, którą odkryłam na potrzeby sztuki i do tej pory jako jedyna stosuję ją 
w sztuce.

W tym czasie rozpoczęłam współpracę z odlewnią Schmäke z Düsseldorfu i zrealizowa
łam pierwsze odlewy w brązie.

W czasie studiów w Düsseldorfie powstały torsy inspirowane bajkami oraz bohaterami 
ze świata popkultury: Miś Uszatek (2008) oraz David Bowie Fanka (2008). Są to prace, które 
zostały wykonane w dwóch unikatowych wersjach: w betonie oraz w turkusowym mas
tiku. Rzeźby z mastiku zostały wzbogacone kosmicznymi drewnianostalowymi postu
mentami w srebrnym kolorze. Dzięki temu całość przybrała charakter futurystyczny i zu
pełnie odrealniony. Rzeźby zostały nagrodzone Grand Prix Biennale Rybie Oko 5 w BGSW 
w Słupsku oraz niemiecką nagrodą Darmstädter Sezession w Darmstadt w 2008 roku.

Do przedstawień figuratywnych z czasem włączyłam reprezentantów świata zwierzę
cego oraz maszyny. Są to rzeźby, które powstały z nałożenia na siebie dwóch obrazów, 
jak w fotografii.

Sfora (2008) przedstawia psy–ludzi z cieniami w kształcie strzałek. Są to istoty, które 
w swym zwierzęcym instynkcie podążają w stronę cienia. Natomiast głowa, odpowia
dająca inteligencji, spogląda w stronę światła. Grupa Sfora ukazuje dualizm ludzkiej na
tury, walki instynktów z rozumem, światła z ciemnością, dobra ze złem.

Kolejnymi pracami będącymi połączeniem dwóch obrazów człowieka i maszyny są 
rakiety: Przeprowadzka na Marsa (2008) oraz Przeprowadzka na Marsa II (2008). Inspi
racją dla tych rzeźb była muzyka Davida Bowie oraz marzenie ludzkości o podróżach 
kosmicznych. Przeprowadzka na Marsa ukazuje rakietę, której skrzydła to jednocześnie 
ręce postaci, a ogień startowy to także nogi. Przez powierzchnię rakiety przenikają 
fragmenty rzeczy, stworzeń, które zabrane zostaną w podróż. Są to: pies, kot, buda. 
Symbolizują naszą mentalność, nasze przyzwyczajenia, które nosimy w sobie i ze sobą 
zabieramy, obojętne czy będzie to wycieczka na wieś, czy przeprowadzka na inną pla
netę. W Przeprowadzce na Marsa II zamienione zostały elementy zabierane w kosmos. 
Tym razem są to telewizory wyświetlające na ekranach płaskorzeźbione chmury, przez 
które w locie przebija się rakieta.

Cechami wyżej opisanych prac są baśniowość i poetyckość. Ujawniają się one także 
w rzeźbie Piesek chłepczący kałużę, którą staje się dziewczynka topniejąca pragnieniem zje-
dzenia loda (Ice Cream, 2008). Przedstawia ona postać podczas surrealnego przeobra
żenia w kałużę, którą spija pies. Dziewczynka przejmuje cechy trzymanego w dłoniach 
loda, podczas gdy lód pozostaje niezmieniony.

Ta praca powstała w dwóch wersjach: w mastiku oraz w polerowanym aluminium. 

Z połączenia elementów teatru, komiksu, mody i popkultury powstał cykl Catwalk to 
a Dream (2010–2011) będący kolażem rzeczywistości budowanym na zasadzie równo
wagi i harmonii elementów. To seria rzeźb, które złożyły się na mój doktorat zatytułowa
ny Catwalk to a Dream – Kocim krokiem do snu (2012).
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Ubiór jest tym, co najlepiej oddaje ducha czasów. Dlatego sięgnęłam do pokazów 
mody Karla Lagerfelda, Nikolasa Ghesquiera oraz Alexandra McQueena i pewne skła
dowe ich projektów wprowadziłam do przedstawień torsów i postaci, na przykład: 
kształty ramion, krój sukienek czy kołnierz Karla Lagerfelda. Wszystkie te elementy zo
stały poddane uproszczeniu. Minimalistyczna tendencja widoczna jest nie tylko w for
mie, ale także w gładkiej powierzchni. Zredukowaniu uległy również uczucia, które nie 
ujawniają się w pozie, jak to działo się w minionych wiekach, lecz ukryte są w symbo
lach: we włosach w kształcicie serca. Powagę przedstawień przełamują takie elementy, 
jak uszy Myszki Miki.

Styl i temat – zawarty w omówionych wyżej pracach – są odzwierciedleniem panują
cych w świecie tendencji, obserwowanych na wszystkich obszarach, nie tylko w sztuce. 
Moda staje się coraz bardziej fantazyjna, architektura realizuje niemożliwe. Wyobraź
nia, nieskrępowana wolność, dystans do rzeczywistości charakteryzuje współczesnego 
człowieka, który dużą część swojego życia spędza w wirtualnym świecie. Dobrze to 
widać w popkulturze, którą się inspiruję.

Omówione wyżej wybrane realizacje są niezbędnym wprowadzeniem do omówienia 
dorobku rzeźbiarskiego, zrealizowanego po doktoracie. Kontynuuje on idee i zabiegi 
formalne wypracowane na wcześniejszym etapie.

D O R O B E K  P O  D O K TO R AC I E

Po ukończeniu studiów w Düsseldorfie (2012) oraz po obronie doktoratu (2012) reali
zowałam odlewy rzeźb w brązie i aluminium. We współpracy z renomowaną odlew
nią Schmäke w Düsseldorfie powstały prace w polerowanym metalu, który doskona
le komponuje się ze zredukowaną formą moich rzeźb, znakomicie podkreśla zawarte 
w nich idee.

I tak najpierw powstał aluminiowy Catwalk to a Dream 3 (2012) z uszami Myszki Miki. 
Następnie Ice Cream (2013) – błyszczący i chłodny jak srebrny księżyc. Zmiana materiału 
przyniosła nowe pomysły interpretacyjne tej rzeźby, które zaowocowały realizacją in
stalacji z projekcją 3D Ice Cream for a Girl.

Projekcja 3D jest opowieścią dodaną do realizacji Ice Cream i w swej treści rozciąga się 
na pozostałe prace wykonane w metalu. Przedstawia ich gwiezdną genezę.

Mapping – zrealizowany we współpracy z niemieckim designerem Silvanem Catter
feldem, a następnie film wideo – będący dokumentacją projekcji 3D rzucanej na rzeź
bę – przedstawia kosmiczną transformację materii rzeźbiarskiej. Film ukazuje dziew
czynkę z lodem z mastiku, która zostaje rozbita na atomy, a następnie przekształca się 
w gwiezdny pył, z którego zostanie ponownie uformowany nowy, tym razem aluminio
wy Ice Cream – rzeźba z gwiazd. Film podkreśla związki z wszechświatem oraz futury
styczne elementy zawarte w tej pracy. Ponadto akcentuje jej baśniowy charakter oraz 
oderwanie od ziemskiej egzystencji.

Torsy Catwalk to a Dream 3 (2012; polerowane aluminium) oraz Catwalk to a Dream 1 
(2013; polerowany brąz) odlane w metalu zyskują efekt glamour. Błyszczą i odbijają na 
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swej powierzchni otaczający świat. Stają się jeszcze bardziej nierzeczywiste, zatracając 
się w blasku i odbiciach. Polerowane metale podkreślają idee oddalania współczesne
go człowieka od rzeczywistości oraz futurystyczny charakter rzeźb, ich gwiezdne po
chodzenie.

W cyklu Catwalk to a Dream przedstawienia kobiet są surowe, wyprostowane, 
ruch zredukowany, lecz całą postawę „na baczność” rozładowują dowcipne cytaty 
z popkultury: uszy Myszki Miki czy włosy w kształcie serca, które sygnalizują skrytą 
uczuciowość.

W kolejnej realizacji bez tytułu (2013, nazywanej czasem od koloru rzeźby – Vio-
lett) wprowadzam element miękkości i odprężenia w zawiązanych rękach. Typowa 
poza, którą przyjmujemy, prowadząc dialog lub po prostu stojąc z założonymi ręko
ma, została ukazana w sposób metaforyczny, niedosłowny. Ręce przejmują cechy 
ubioru.

Miękkość została pokazana nie tylko w formie rąk, ale także w okrągłych kucykach, 
ramionach. Pojawia się również w płaskorzeźbionym „nadruku” na koszulce – łukach 
tęczy.

Również kolor fioletowy jest miękką, zbalansowaną barwą.

Po doktoracie zrealizowałam kolejną serię rzeźb, które łączą kilka widoków i wydają się 
kilkoma nałożonymi na siebie klatkami fotograficznymi. Są jednocześnie kolejną próbą 
nowego ujęcia klasycznych tematów torsu i postaci w sztuce.

Realizacja Krajobraz z tęczą (2013) to połączenie widoku tęczy w deszczowy dzień 
z ludzką postacią. Tworzona na bazie półkola kompozycja przedstawia dom w chmu
rach nakryty łukiem tęczy, który stanowi jednocześnie rozłożyste kucyki sportretowa
nej dziewczynki. Cały „krajobraz” jest szary, jak chmurny dzień, z wyjątkiem kolorowych 
pasów tęczy.

Podwójne widzenie zostało zastosowane również w rzeźbie Start (2013). Tył dzieła uka
zuje startujący samolot pozostawiający za sobą kłęby dymu, a przód – postać w długiej 
sukience.

Wulkan (2014) to popiersie w kształcie dymiącej góry. Możemy zobaczyć przedstawie
nie krajobrazu i człowieka: wybuchający wulkan i portret dziewczyny. Czarna bluzka 
– to jednocześnie zbocza wulkanu, biały kołnierz – to wypływająca lawa, głowa z burzą 
włosów – dym uchodzący z krateru. 

Krajobraz z tęczą, Start, Wulkan zostały wykonane w mastiku.

Podwójne widzenie, które stosowałam już we wcześniejszych pracach, a które znajduje 
coraz to nowe odsłony w nowszych dziełach, ma swe źródła w działaniach z fotografią 
z czasów studiów we Wrocławiu.

Efektem poszukiwań nietypowych rozwiązań dla tradycyjnych i popularnych przed
stawień w sztuce, takich jak: tors, popiersie, głowa czy postać, jest także Kąpiel w pianie 
(2013). Klasyczny tors został zatopiony w kłębach piany, z której ledwo wydobywa się 
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twarz. Na powierzchni unosi się kąpielowa kaczka. To rzeźba w dużym stopniu abs
trakcyjna, zwłaszcza w widoku z tyłu. Popowy charakter zawdzięcza cytatowi z kultury 
masowej w postaci kaczki, która wprowadza również akcenty humorystyczne. Całość 
zrealizowana jest w białym jak piana colatecu – rodzaju żywicy. 

Motyw połączenia krajobrazu z figurą ludzką i zwierzęciem został ponownie wykorzy
stany w pracy Pełnia księżyca (2014). Pod zachmurzonym niebem widać księżyc w peł
ni, w blasku którego pływają po stawie kaczki. To jednocześnie popiersie dziewczynki 
z bujną fryzurą na cienkiej szyi przypominającej nagie kręgi kręgosłupa. O okrągłej buzi 
mówimy, że jest jak „księżyc w pełni”, stąd tytuł. Portret i nokturn ukazują się zamiennie 
obserwatorowi w podwójnym widzeniu.

Kolejną aluminiową realizacją jest Królik (2014), który powstał samoczynnie z pianki 
stosowanej do uszczelniania okien i stał się królikiem przez gest artysty – ustawienie 
kompozycji dwoma punktami oka i nosa. Format i kształt powstały przez przypadek, 
któremu artystyczna świadomość nadała kierunek i wydobyła charakter zwierzęcia 
z plątaniny kształtów. Królik z każdej strony wygląda inaczej i tylko z jednej przypomina 
siebie. W pozostałych jest rzeźbą zupełnie abstrakcyjną, organiczną.

Lollipop (Lizak, 2014) jest małą pracą zrealizowaną w dwóch wersjach: w brązie i alumi
nium. Jest bezpośrednim nawiązaniem do popkultury w temacie, formie i kolorze. Lizak 
– lollipop – jest popularnym motywem piosenek (The Chordettes, Lollipop, 1958) oraz 
filmów (Kojak z Telly Savalasem, 1973). Lizak wykonany przeze mnie, z zachowaniem 
cech charakterystycznych mojego dotychczasowego stylu rzeźbiarskiego, jest jedno
cześnie małym, uproszczonym portrecikiem z kucykami na długiej szyi. Żonkilowa żółta 
barwa zmienia malutką rzeźbę w mocny, wyrazisty znak.

W cyklu trzech głów z brązu – Dreams come through (2014), Małe turbulencje (2014) 
oraz Niebieskie krokodyle (2015) – kolaż rzeczywistości oparty jest na kontraście. Zre
alizowane trzy typy ludzkie: afrykański, europejski i azjatycki, w klasycznym ujęciu zo
stały połączone z zabawkowymi motywami. Przez głowy przenikają zmaterializowane 
myśli: samoloty, fantastyczny pies czy niebieskie krokodyle, które mają charakter ba
śniowy, kontrastujący z tradycyjnym, prawie realistycznym ujęciem twarzy. Elementy 
przenikające przez głowę wprowadzają ruch do statycznego portretu. Istotnym ele
mentem są też mocne kolory lakieru pokrywającego powierzchnię brązu, będące od
niesieniem do popkultury. Połączenie portretu z zabawkami buduje historię o życiu 
wewnętrznym człowieka, jego myślach i fantazjach, uzewnętrznionych i zmaterializo
wanych w rzeźbie.

Kolejne dwie realizacje z tej serii to popiersia Dreams come true (Marzenia się speł-
niają, 2015) oraz Złoty chłopiec (2016). Pierwsza rzeźba ukazuje spełnione marzenie, 
urzeczywistniającą się symbolicznie fantazję pod postacią dmuchanego, baloniko
wego psa, który opiera się na ramionach dziewczyny i „twardo stąpa po ziemi”, czyli 
staje się rzeczywistością. Natomiast Złoty chłopiec ukazuje niekontrolowane, absur
dalne i zaskakujące, swobodnie przepływające myśli: wyskakujący z głowy królik, 
wędrujący po okręgu osiołek, wystające uszy z ramienia to abstrakcyjny fragment 
nieokreślonych myśli.
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Również w tych pracach następuje zderzenie na dwóch obszarach: w formie – realizmu 
z elementami zabawkowymi, fantazyjnymi oraz w treści – rzeczywistości ze światem 
marzeń. 

Popiersie dziewczyny pomalowane jest czerwonym lakierem, kolorem życia i miłości. 
Natomiast chłopiec błyszczy kolorem złota.

W 2015 roku powstała rzeźba bez tytułu będąca rozwinięciem pomysłu splecionych rąk 
z rzeźby Violett. Tym razem postać w pozycji jogina spogląda w przyszłość, pełna napię
cia i wyczekiwania. Nogi splecione w siadzie skrzyżnym wydają się miękkie, podobnie 
jak formy rąk, z których jedna wskazuje wypatrywanie celu, obiektu tęsknoty, a druga 
niczym szal spoczywa na ramieniu. Ciało nabiera cech ubioru, przejmuje jego funkcje. 
Praca wykonana została z mastiku i pomalowana na dwa kolory: szary, który przypisany 
jest miękkim, tekstylnym kończynom, i niebieski – partii torsu.

Elementy kostiumu wracają w rzeźbie Różowa kokarda. Nagi tors uwieńczony jest 
kokardą, która staje się głównym akcentem pracy. Niczym część pięknie zapakowane
go prezentu. Granica między ciałem a kostiumem zostaje zatarta, zanika na wysokości 
kołnierza. Cały tors, wykonany w szarym wypolerowanym betonie, wydaje się zrobiony 
tylko po to, by prezentować różową, zabawną część ubioru.

W 2016 roku udało mi się zrealizować rzeźbę bez tytułu (Violett) w brązie. Rzeźba została 
polakierowana tym razem na czerwono i zyskała podtytuł od koloru – Red (Czerwo-
na). Wybór barwy podyktowany był planem prezentacji rzeźby na rynku w Oświęcimiu 
w ramach wystawy jubileuszowej Rzeźby z przyszłości. Mocny, energetyczny kolor wy
łaniający relatywnie niedużą rzeźbę z otoczenia, przyciągający uwagę, był koniecznym, 
świadomym wyborem. Kolor życia, miłości znakomicie dopasował się do czerwonych 
dachów okolicznych kamienic. Praca w przestrzeni publicznej Oświęcimia stała się 
obiektem ściągającym spojrzenia, widocznym z daleka. Usytuowana z boku Rynku 
przygląda się życiu mieszkańców. Nieco później zrealizowałam tę rzeźbę także w róż
nych formatach i wariantach kolorystycznych (w złocie).

W tym samym roku powstała jeszcze mała rzeźba Double łącząca w sobie dwie dziew
częce główki, które odwrócone są do siebie „do góry nogami”. Główki zostały połączone 
włosami, co daje efekt abstrakcyjny. Rzeźba przypomina klepsydrę lub orzeszek ziemny. To 
kolejna praca, która pokazuje potrzebę łączenia abstrakcji i figuracji w jednym, szukania 
rozwiązań niejednoznacznych, poetyckich, metaforycznych. Poezja bowiem, jako zwięzła 
i niejednoznaczna, najlepiej opisuje rzeczywistość, której nie da się uchwycić. A w swej 
oszczędnej formie podobna jest rzeźbie, która również posługuje się zwięzłą wypowiedzią.

Ukazanie niematerialności za pomocą materialnej rzeźby interesowało mnie już 
w czasie studiów na wrocławskiej ASP (Cień ręki,1998; pierwsza wersja), potem pod
czas realizacji dyplomu, a następnie w instalacji 3D Ice Cream for a Girl ukazującej 
transformację materiałową rzeźby. A dalej w pracach przedstawiających zmateria
lizowane myśli.

Kolejną rzeźbą o tej tematyce jest Exo – Material – Girl (Poza – Materialna – Dziewczy-
na, 2017). Rzeźba składa się ze zrealizowanych tylko częściowo pomysłów na inne 
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projekty. Stanowi kolaż nieskończonych fragmentów prac, które dosłownie przeni
kają postać znajdującą się w centrum realizacji. Jest zdominowana przez skaczące 
małpy widoczne we fragmentach, przechodzącego przez tors psa, które symboli
zują instynkty oraz swobodnie przepływające przez człowieka skojarzenia i myśli 
towarzyszące procesowi tworzenia. Takie połączenie części składowych podważa 
materialność rzeźby, dla której materia jest elementem konstytuującym. Forma spra
wia wrażenie transparentnej.

Tytuł realizacji Exo – Material – Girl wskazuje na wykraczający poza materię i jednocze
śnie materialny w obrębie formy i treści wymiar rzeźby.

Podobny wątek niematerialności, ukazania niewidzialnego poprzez rzeźbę jest 
kontynuowany w pracy Atom Girl (Dziewczyna atomowa, 2018). Tors dziewczyny 
przesłaniają powiększone atomy. Otoczenie zewnętrzne wnika w rzeźbę i ją kształ
tuje. W „wyciętych” partiach rzeźby uwidacznia się zmienny i nieuchwytny świat 
zewnętrzny. Jednocześnie to tors poprzez wycięte, okrągłe fragmenty unaocznia 
niewidzialne, powiększone atomy. Praca wykonana została w mastiku i pomalowana 
na czarno.

Materializacja niemożliwego jest tematem konceptualnej instalacji artystycznej Infi-
nity – Shadow of the Hand / Nieskończoność – cień ręki (druga wersja), która jest reali
zowana od 2013 roku i nie zakłada końca. Pierwsza część powstała w Galerii Bielskiej 
BWA w BielskuBiałej (2014). Na początku odlałam swoją rękę w aluminium. Gotową 
małą formę ustawiłam na schodach w galerii i oświetliłam światłem żarówki. Rzeźba 
rzuciła cień na schody, który następnie odlałam w mastiku. Cień zachował ślad miej
sca, w którym powstał oraz moment swego efemerycznego zaistnienia utrwalony 
w rzeźbie.

Druga część omawianego projektu miała miejsce w Galerii Miejskiej w Trzyńcu, Czechy 
(2015). Tu powstała kolejna rzeźba cieniowa na podstawie Cienia Bielskiego. Większa 
i bardziej abstrakcyjna.

Aktualnie powstaje rzeźba cieniowa z Domu Ciszy Międzynarodowego Domu Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu.

Cienie tytułowane są nazwami miejscowości, w których powstają.

Projekt zakłada realizację coraz większych rzeźb, coraz bardziej abstrakcyjnych, które 
w przyszłości mogą przekroczyć możliwości przestrzeni galeryjnych i zaistnieją jako 
rzeźba plenerowa.

W omawianym cyklu następuje logiczne i konsekwentne przejście od figuracji (odlew 
ręki) do abstrakcji. Kształty kolejnych odlewów stają się coraz bardziej abstrakcyjne 
i fantazyjne, oparte są jednak na obserwacji. Stanowią również wybór jednej z nieskoń
czonej ilości możliwości zaistnienia cienia i realizują jedną z nieskończonej ilości możli
wości odsłon tego projektu.

Formy cieniowe zawierają w sobie abstrakcję i fantazyjność, a także poetyckość, które 
są charakterystyczne również dla moich rzeźb figuratywnych.
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W realizacjach przestrzennych, figuratywnych czy bardziej abstrakcyjnych czerpię 
z rzeczywistości, przetwarzam ją i stwarzam niezależne, odrębnie funkcjonujące światy 
rzeźbiarskie.

Tworzę swoisty kolaż rzeczywistości, który rządzi się swoimi prawami. Staram się oddać 
ducha epoki i spoglądać w przyszłość, ponieważ jest to warunek dalszego rozwoju 
i ewolucji – nie tylko sztuki. Wprowadzam także elementy optymistyczne, tym samym 
ukazując, że rzeźba nie musi być poważna, aby ją poważnie traktować.
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Opis osiągnięcia artystycznego

RZEŹBY Z PRZYSZŁOŚCI

W 2016 roku w Oświęcimiu odbyła się moja wystawa jubileuszowa – pod tytułem Rzeź-
by z przyszłości – z okazji dwudziestolecia pracy twórczej. Było to wyjątkowe wydarze
nie, obejmujące swoim zasięgiem całe miasto. Wybór miejsca nie był przypadkowy.

Urodziłam się i wychowałam w Oświęcimiu, mieście naznaczonym tragiczną historią 
drugiej wojny światowej. Aby studiować sztukę, wyjechałam najpierw do Cieszyna, na
stępnie do Wrocławia i Düsseldorfu. Z Oświęcimiem miałam jednak stały kontakt przez 
rodzinę i przyjaciół.

Po dwudziestu latach działalności artystycznej przyszedł moment na podsumowanie. 
W trakcie rozmów z przedstawicielami Urzędu Miasta pojawił się pomysł realizacji mo
jej wystawy jubileuszowej właśnie w Oświęcimiu.

Idea rozrastała się i z pojedynczej wystawy powstał koncept szerokiej prezentacji twór
czości, która ukazywałaby mój dotychczasowy dorobek artystyczny. Instytucje kultural
ne w mieście chętnie podjęły temat, wykazały duże zainteresowanie projektem i chęć 
współpracy.

W realizację wydarzenia włączyli się dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Mło
dzieży w Oświęcimiu – Leszek Szuster, następnie Apolonia Maj – dyrektor Oświęcim
skiego Centrum Kultury, Leszek Palus – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej GALERIA 
KSIĄŻKI, Tomasz Kuncewicz – dyrektor Muzeum Żydowskiego oraz Wioletta Oleś – dy
rektor Muzeum Zamek. W ten sposób pomysł wystawy połączył wszystkie najważniejsze 
instytucje kulturalne miasta i stał się największym tego typu wydarzeniem w mieście.

Oświęcim kojarzony jest głównie z niemieckim nazistowskim obozem zagłady Au
schwitz i tragiczną historią drugiej wojny światowej. Niemal czterdziestotysięczne mia
sto od dziesięcioleci funkcjonowało w cieniu tamtych lat, mimo swego osiemsetletnie
go istnienia. Jego rozwój był mocno ograniczony, a wszelkie działania monitorowane 
przez cały świat i szeroko komentowane w mediach. Dlatego pojawiły się swego rodza
ju paraliż i obawa wobec nowych przedsięwzięć.

Wystawa Rzeźby z przyszłości w takim kontekście miała być nie tylko wydarzeniem jubi
leuszowym, ale czymś więcej. Miała wpłynąć na oblicze miasta i je odmienić. Przesunąć 
punkt ciężkości z myślenia o tym, co było, ku przyszłości, przy poszanowaniu historii. Ta 
myśl została zawarta w tytule wystawy.

Rzeźby, które zaprezentowałam w ramach tej wystawy, miały uosabiać ducha nowo
czesności. Inspirowane modą, współczesną popkulturą, teatrem miały wprowadzić 
element odprężenia, zwrócić myśli ku przyszłości oraz poprzez kontrast wprowadzić 
pozytywne, optymistyczne akcenty w przestrzeń miasta.
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Wszystkie rzeźby wkomponowane zostały w miejsca użyteczności publicznej, w sy
tuacje zastane. Ich moc oddziaływania wynikała właśnie z kontekstu miejsca i historii 
miasta, kontrastu, jaki między nimi zaistniał. Cały projekt miał charakter konceptualny.

Siła wystawy kryła się również w ekspozycji rzeźby figuratywnej w przestrzeni 
Oświęcimia, na terenie którego w przeszłości na masową skalę łamane były prawa 
człowieka, a jego godność brutalnie deptana przez okupanta. Wystawa dotyczyła wizji 
człowieka przyszłości.

Tej jubileuszowej prezentacji towarzyszyły inne ważne wydarzenia, które tworzy
ły szczególną atmosferę wokół wystawy: pokaz rzeźb został zrealizowany w ramach 
obchodów Roku Tolerancji i Praw Człowieka w Oświęcimiu. Natomiast w Krakowie 
w tym czasie trwały 31. Światowe Dni Młodzieży. Papież Franciszek odwiedził obóz 
Auschwitz–Birkenau w dniu mojego wernisażu, 29 lipca 2016 roku. Młodzież z całego 
świata, uczestnicząca w obchodach Dni Młodzieży, tłumnie przybywała do Oświęcimia. 
Mogła zapoznać się z dawną historią miasta, a także tą tworzoną dzisiaj na naszych 
oczach poprzez sztukę.

Wernisaż wystawy odbył się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży, w Domu 
Ciszy oraz w przylegającym do niego ogrodzie. W otwarciu uczestniczyli prezydent 
miasta Janusz Chwierut, dyrektorzy instytucji kulturalnych Oświęcimia, a także byli 
więźniowie obozu Auschwitz, którzy wcześniej spotkali się z odwiedzającym obóz pa
pieżem Franciszkiem, oraz inni goście. Wystawa połączyła lokalną społeczność.

Wernisaż w MDSM otworzył całe wydarzenie i był pierwszym etapem zwiedzania 
miasta szlakiem rzeźb. Prezentacje zostały rozmieszczone w Domu Ciszy w MDSM, 
w trzynastowiecznej wieży Muzeum Zamek, na patio Muzeum Żydowskiego, na Ryn
ku Głównym, na dwóch piętrach nowoczesnego budynku Biblioteki Publicznej GALE-
RIA KSIĄŻKI oraz w holu głównym Oświęcimskiego Centrum Kultury. Chcąc zobaczyć 
wszystkie dzieła, trzeba było przejść przez cały Oświęcim. Rzeźby stały się swoistym 
przewodnikiem po mieście.

W Domu Ciszy w MDSM zostały zaprezentowane prace: bez tytułu, Catwalk to a Dream 
1, Start oraz konceptualny projekt o nazwie Infinity – Shadow of the Hand / Nieskończo-
ność – cień ręki. Projekt Infinity jest próbą materializacji nieuchwytnych i efemerycznych 
cieni w postaci rzeźby. Rozwija się on ku nieskończoności – powstają coraz nowe rzeź
by na podstawie już odlanych cieni ręki, która jest punktem wyjścia realizacji. Następuje 
przejście od realizmu ku abstrakcji w jednym logicznym ciągu. W MDSM rozpoczęta zo
stała kolejna realizacja rzeźbiarskiego cienia, który jest jednocześnie zapisem i śladem 
przestrzeni, w której powstaje. Projekt dotyczący czasu – nieskończoności, zawierający 
w sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – był doskonałym wstępem do całej wy
stawy, która w swym tytule akcentowała czas. 

Spacer po mieście, rozpoczęty w MDSM, można było kontynuować przez Muzeum Za
mek. Rzeźby były eksponowane w najstarszej części muzeum – w trzynastowiecznej 
wieży. Zostały usytuowane na kilku poziomach: na parterze rzeźba Kot, na pierwszym 
poziomie Catwalk to a Dream 5, na drugim Catwalk to a Dram 4 i na samym szczycie 
Przeprowadzka na Marsa II w formie rakiety. Wznoszący układ rzeźb znalazł swą kulmina
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cję w rzeźbie tematycznie połączonej z lotem kosmicznym. Nagrodą za wspinaczkę na 
szczyt wieży był nie tylko zaskakujący obraz pojawiających się kolejno rzeźb współcze
snych, ale również wspaniały widok roztaczający się na miasto oraz rzekę Sołę.

Z Zamku należało udać się do Café Bergson i do Muzeum Żydowskiego, na którego 
patio usytuowana została rzeźba Ice Cream. Wybór tej rzeźby do Muzeum był przemy
ślany. Po zwiedzaniu Muzeum i zapoznaniu się z historią społeczności żydowskiej, za
mieszkującej Oświęcim przed wojną, można było poznać poetycką opowieść, mówiącą 
o topnieniu z pragnienia. Aluminiowa rzeźba wprowadzała atmosferę odprężenia i re
fleksji oraz stanowiła zachętę do odwiedzenia Café Bergson i wypicia najlepszej kawy 
w mieście. Na tle porastających bluszczem budynków prezentowała się wyśmienicie, 
wprowadzając połyskującą powierzchnią ożywienie oraz z daleka przyciągając wzrok 
swym blaskiem.

Nieopodal Muzeum Żydowskiego znajduje się Rynek. Prezentacja rzeźby na Rynku 
Głównym była kulminacyjnym punktem wystawy. Wydarzenie doniosłe i przełomowe, 
ponieważ rzeźba ta jest pierwszą od czasów drugiej wojny światowej, która pojawiła się 
w sercu miasta, wzbudzając ożywioną dyskusję.

W ostatnich latach oświęcimski Rynek został wyremontowany. Wcześniej w central
nym punkcie wznosił się duży sklep „Tęcza”, zajmujący niemal całą rynkową płytę. Sklep 
powstał na starym, poniemieckim bunkrze, którego tuż po wojnie nie można było usu
nąć. Próby jego wysadzenia mogły bowiem doprowadzić do uszkodzenia okolicznych 
zabytkowych kamienic. Dlatego aby zamaskować wojenną historię, powstał w tym 
miejscu sklep, który szpecił i przesłaniał widok na okoliczne kamieniczki. Kilka lat temu 
udało się jednak doprowadzić do jego wyburzenia i uporządkowania terenu.

Za zgodą prezydenta Janusza Chwieruta na odnowionym Rynku stanęła moja czerwona 
rzeźba i otworzyła dyskusję na temat rzeźby w przestrzeni publicznej miasta Oświęcim.

Była to odważna decyzja z kilku względów: prezentowana rzeźba z brązu, odlana w od
lewni Schmäke w Düsseldorfie, polakierowana została na czerwono. Kolejnym powo
dem do dyskusji była nowoczesna forma, niewpisująca się w przyzwyczajenia i ste
reotypy kojarzące się z rzeźbami, czyli nie była upamiętniającym szarym pomnikiem. 
Kolejnym powodem kontrowersji stało się przekonanie Rady Osiedla Stare Miasto i nie
których mieszkańców, że na Rynek powinna powrócić figura św. Jana Nepomucena, 
zaginiona w zawierusze wojennej, która zdobiła Rynek przed wojną.

Na nowym Rynku stanęła jednak rzeźba futurystyczna, która pierwotnie miała być pre
zentowana przez kilka miesięcy, a stoi po dziś dzień, będąc główną atrakcją dla miesz
kańców i turystów.

Rzeźba jest relatywnie niewielkich rozmiarów, ma około sto dziesięć centymetrów wy
sokości. Aby mogła być widoczna z daleka, musiała zostać pomalowana na intensywny 
kolor. Wybór padł na czerwony, który jest jednocześnie kolorem życia, miłości, dynamiki 
i ekspresji. Pasuje też do czerwonych dachów pobliskich kamienic.

Rzeźba bez tytułu (Red) w pozie, jaką często przyjmujemy w rozmowie z drugim czło
wiekiem – z założonymi, „zawiązanymi” rękoma, została usytuowana z boku Rynku. 
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Ustawiona na niewysokim postumencie wtapia się w tłum i przygląda życiu mieszkań
ców. Można do niej podejść, objąć ją, co czynią najczęściej małe dzieci, zrobić sobie 
z nią pamiątkowe zdjęcie. Rzeźba nie jest pomnikiem. Jest nowoczesnym dziełem, któ
re oddaje charakter swojej epoki. Jest świadkiem bieżących wydarzeń.

Na piersi posiada abstrakcyjny znaczek tęczy w formie łuków, półkoli – płaskorzeźbiony 
nadruk na koszulce, który jest nawiązaniem do sklepu „Tęcza”.

Rzeźba bez tytułu stała się symbolem całej wystawy. I choć niewielka, wzbudziła liczne 
kontrowersje. Stanowi do dziś ważny głos w dyskusji nad przyszłościowym obrazem 
miasta. Jest głosem oddanym na nowoczesność. 

Kolejnym etapem zwiedzania miasta była Miejska Biblioteka Publiczna GALERIA KSIĄŻKI, 
w której na parterze zostały usytuowane dwie rzeźby z betonu: Miś Uszatek oraz David 
Bowie Fanka. Na pierwszym piętrze – na tle ścian z betonu architektonicznego – stanęły 
rzeźby Kot oraz Różowa kokarda. W bibliotece można więc było obcować nie tylko z li
teraturą, ale i sztuką. I jest to wspaniałe połączenie, które nabiera mocy we wnętrzach 
nowoczesnej architektury.

Ostatnim miejscem na trasie zwiedzania było Oświęcimskie Centrum Kultury. Tutaj 
w holu głównym na parterze, na wprost wejścia, pojawiła się grupa Catwalk to a Dream, 
Przeprowadzka na Marsa oraz Kąpiel w pianie.

W rzeźbach prezentowanych na wystawie człowiek przyszłości został ukazany poprzez 
zawarte w formie baśniowość, inspiracje modą, teatrem, mangą, komiksem. Uprosz
czone, zredukowane kształty o gładkiej powierzchni przywoływały skojarzenia z nowo
czesnymi maszynami, armią z filmu sciencefiction.

 Catwalk to a Dream 5 – pomalowany lakierem kameleon, Ice Cream – wykonany w po
lerowanym aluminium czy Catwalk to a Dream 1 – w polerowanym brązie, stają się 
zupełnie nierzeczywiste, jak z bajki, poprzez zatracenie swego kształtu w odbiciach 
otaczającego świata, pojawiających się na połyskującej powierzchni. Odrealnione, zre
dukowane formy rzeźb pozycjonują je w świecie fantazji.

Skojarzenia z przyszłością pojawiły się również w innych pracach, takich jak Przepro-
wadzka na Marsa, Przeprowadzka na Marsa II oraz Start. Ukazują lot i podróże kosmiczne, 
będąc jednolitym zespoleniem człowieka z maszyną.

Elementy futurystyczne ujawniły się w tematyce, ale również w formie rzeźb nawiązują
cej do współczesnego designu i architektury. Opływowe kształty, redukcja, połyskujące 
powierzchnie oraz mocne kolory podkreśliły ich nowoczesny charakter.

Inne prace inspirowane popkulturą, które można było zobaczyć na wystawie, to Miś 
Uszatek i David Bowie Fanka. Tematy zostały zaczerpnięte z polskiej bajki dla dzieci i mu
zyki Davida Bowie.

W pracy Kąpiel w pianie codzienna czynność została ukazana w tradycyjnym rzeźbiar
skim przedstawieniu – torsie, jednak tak ukazana kąpiel jest ujęciem zupełnie nieco
dziennym, zaskakującym. Postać znika w pianie. Widoczne są tylko twarz i unosząca 
się na powierzchni piany kąpielowa kaczka, motyw wprowadzający element dowcipu.
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Inspiracje popkulturą, animacją, modą czy teatrem opisują kondycję, w której znajduje 
się dziś ludzkość tkwiąca w połowie swej aktywności w świecie wirtualnym. Oderwanie 
od rzeczywistości, dryfowanie ku marzeniu i spoglądanie w przyszłość, w której wszyst
ko jest możliwe, cechują współczesnego człowieka.

Wystawa jubileuszowa była ważnym wydarzeniem dla miasta, rozpoczęła dyskusję na 
temat rzeźby w przestrzeni publicznej Oświęcimia. Była też wyjątkowym momentem 
w mojej twórczości: po raz pierwszy zaprezentowałam rzeźby poza galerią, na zewnątrz, 
w tak bezpośredniej konfrontacji z publicznością.

Wystawie towarzyszył katalog pod tytułem Rzeźby z przyszłości. Skulpturen aus der Zu-
kunft. Sculptures from the Future, wydany w trzech językach przez Urząd Miasta Oświę
cim.

Wystawa Rzeźby z przyszłości odbiła się szerokim echem w kraju i za granicą. Przynio
sła kolejne odsłony pod zmienionymi tytułami: w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku–Białej 
(Dzień na Marsie, 2017) oraz Galerii BWA w Gorzowie Wielkopolskim (Widoki z Marsa, 
2017), komentowane w mediach jako rzeźby z przyszłości.

Trzy rzeźby z wystawy w Oświęcimiu zostały zaprezentowane w 2017 roku w Cen
trum Rzeźby Polskiej w Orońsku w Parku Rzeźb w ramach międzynarodowej konferen
cji Rzeźba dzisiaj II: Sztuka w przestrzeni publicznej (2017), jako nawiązanie do wystawy 
w Oświęcimiu.

Wystawa w zmodyfikowanej formie, pod tytułem Skulpturen aus der Zukunft. Fort-
setzung, została zaprezentowana w 2018 roku w Instytucie Polskim w Düsseldorfie 
w Niemczech w czasie obchodów rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. W kontek
ście upamiętniania wydarzeń historycznych Instytut Polski pokazał współczesne obli
cze miasta poprzez rzeźbę i moją twórczość.

Za promocję miasta Oświęcim w kraju i za granicą oraz za działalność artystyczną zosta
łam uhonorowana tytułem Osobowość Roku 2017 w kategorii kultura powiatu oświę
cimskiego w plebiscycie „Gazety Krakowskiej” w 2018 roku.


