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Jestem na stałe związana z Krakowem. Tu, w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, 
które ukończyłam z dyplomem technika konserwatora rzeźby, rozpoczęła się moja 
edukacja artystyczna. Odtwórczość tego kierunku od początku mi nie odpowiadała, chcia-
łam tworzyć i kontynuować edukację w Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Grafiki.

Studia rozpoczęłam na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Łodzi w 1993 roku (obecnie ASP, od 1996). Uczestniczyłam 
w zajęciach pracowni rysunku Leszka Rózgi, która prowadzona była dla starszych stu-
dentów. Równolegle działała pracownia malarstwa Stanisława Fijałkowskiego. Obaj 
profesorowie byli wielkimi osobowościami i prowadzili zajęcia na uczelni już ostat-
ni rok. Po pierwszym roku studiów przeniosłam się do Krakowa, ale „epizod łódzki” 
zostawił ślad. Specyficzna atmosfera i odmienny od Krakowa, robotniczo-fabryczny, 
ale i indu strialny charakter miasta, środowisko łódzkich artystów i ogólnie panujący 
„duch Strzemińskiego” pozwoliły spojrzeć na Kraków inaczej i z większym dystansem.

Od drugiego roku studia kontynuowałam na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
na  Wydziale Grafiki. Na trzecim roku wybrałam pracownię grafiki wklęsłodrukowej 
prowadzonej przez profesora Andrzeja Pietscha oraz Henryka Ożoga, jeszcze wów-
czas adiunkta, i asystenta Marcina Surzyckiego. Odpowiadała mi twórcza atmosfera 
pracowni oraz pomocni prowadzący z umiejętnym i życzliwym podejściem do studen-
ta. Z perspektywy czasu szczególnie doceniam to, że profesor Pietsch, przekazując 
wiedzę, nie narzucał swojego sposobu myślenia, pozwalał każdemu na kształtowanie 
własnej indywidualności. Uczył poprzez rozmowę i dyskusję, zachęcał do eksperymen-
tów, nie ograniczał – myślał nowocześnie. Szczególnie wiele zawdzięczam (wówczas 
adiunktowi, a obecnie profesorowi) Henrykowi Ożogowi, który swoimi niewymuszo-
nymi uwagami skłaniał do myślenia i poszukiwania różnych rozwiązań. Wybór tej wła-
śnie pracowni, w której pozostałam aż do dyplomu, miał zasadniczy wpływ na moją 
dalszą pracę w dziedzinie grafiki warsztatowej.

W 1998 roku obroniłam dyplom magisterski z wyróżnieniem za cykl grafik pt. Próby 
w technikach trawionych i suchych, które cechowało  zastosowanie nietypowych 
dla klasycznych technik zabiegów.

Po studiach

Od czasu ukończenia studiów (1998) prowadzę aktywną działalność artystyczną. Prace 
realizuję najczęściej w warsztatowych technikach graficznych, poszukuję, ekspery-
mentuję z różnymi matrycami, zajmuję się rysunkiem, ostatnio też obiektem. W latach 
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2011–2012 powstały również grafiki w technice cyfrowej. Myślę, że duży wpływ na to 
miała moja druga aktywność – projektowanie okładek książkowych, które powstają 
za pomocą komputerowych programów graficznych. Do obecnej chwili wydanych zo-
stało ponad 200 książek z moimi projektami okładek i stron tytułowych – m.in. dla 
Wydawnictwa W.A.B, Wydawnictwa Czarna Owca, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jestem członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Międzynaro-
dowego Triennale Grafiki w Krakowie oraz artystycznej Grupy 13.

W swoim dorobku mam siedemnaście wystaw indywidualnych, od 1996 roku: w róż-
nych miastach w Polsce, m.in. w Krakowie – w Jan Fejkiel Gallery (2004, 2008, 2009, 
2016) i w Muzeum Narodowym indywidualny pokaz prac (2002) dla laureata Najlep-
szej Grafiki Miesiąca (konkurs organizowany przez ZPAP), w Instytutach Polskich poza 
granicami kraju – w Budapeszcie (2004), w Sofii (2004), w Szwecji (2005) oraz  we Fran-
cji, w Serbii w Galeriach Miejskich w Kragujevac (2017) i Užicach (2018).

Brałam udział w licznych konkursach graficznych i jestem laureatką kilkunastu nagród 
i wyróżnień w dziedzinie grafiki, w tym dwóch na konkursach międzynarodowych, 
w 2008 roku otrzymałam stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Począwszy od otrzy-
mania dwóch nagród na I Ogólnopolskim Biennale Grafiki Studenckiej, poprzez liczne 
konkursy na Grafikę Roku (Grand Prix w 2007) i Grafikę Miesiąca (Grand Prix 2002, 
wyróżnienia w 2007, 2005, 2004, 2003, 2001) organizowane przez ZPAP w Krakowie. 
W roku 2009 otrzymałam wyróżnienie na 7 Ogólnopolskim Triennale Grafiki Polskiej 
w Katowicach, a w 2012 na w 8 edycji tego konkursu III Nagrodę w konkursie Cansona. 
W 2011 Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego na II Międzynarodowym 
Triennale Sztuk Graficznych Imprint w Warszawie. W 2017 I Nagrodę – The Golden 
Point na 13th International Graphic Art Biennial Dry Point w Užicach w Serbii.

Uczestniczyłam w ponad stu trzydziestu wystawach zbiorowych i pokonkursowych 
w kraju (m.in. Kraków, Warszawa, Łódź, Poznań, Katowice, Wrocław, Lublin, Gdańsk, 
Olsztyn) i za granicą (w Niemczech, Bułgarii, Belgii, Hiszpanii, Danii, Norwegii, Grecji, 
Francji, Słowacji, Słowenii, Serbii, Macedonii, Szwecji, Korei, Chinach, Stanach Zjedno-
czonych, na Węgrzech).

W 2003 roku brałam udział w sympozjum Przyszłość Grafiki, przygotowywanym przez 
Związek Artystów Plastyków w Budapeszcie na Węgrzech. Zostałam zaproszona (2003) 
do udziału w programie Network Baltic organizowanym przez Grafikenshus w Szwecji, 
w ramach programu Kultura 2000.

Moje prace znajdują się w zbiorach instytucji w kraju (Państwowego Muzeum 
na  Majdanku w Lublinie, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Biura Wystaw 
Artystycznych w Katowicach, Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego 
w Krakowie, Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie oraz krakowskiego 
Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki), za granicą (Muzeum Civico 
w Cremonie we Włoszech, Miejskiej Galerii w Užicach i w Kragujevac w Serbii, Insty-
tutu i Muzeum w Bitoli i w Galerii w Osten w Macedonii, Franciscan Museum i Ga-
lerii Gorica w Livno w Bośni i Hercegowinie, Douro Museum Printmaking Collection 
w Portugalii), a także w licznych prywatnych krajowych i zagranicznych kolekcjach. 
Od 2000 roku stale współpracuję z Jan Fejkiel Gallery w Krakowie.
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Od 2012 roku prowadzę zajęcia dydaktyczne w Katedrze Grafiki Artystycznej i Rysunku 
w Instytucie Grafiki i Wzornictwa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogi-
cznego w Krakowie. W roku akademickim 2011/2012 i 2012/2013 prowadziłam rów-
nież warsztaty graficzne dla studentów z technik eksperymentalnych.

Praca artystyczna

Przez pierwsze dwa lata miałam niepisane pozwolenie na korzystanie z pracow-
ni wklęsło druku na ASP, co bardzo mi pomogło w kontynuacji pracy artystycznej 
(Próby c.d., 1999–2000). Z czasem jednak  zaczęłam wynajmować pracownię razem 
z Agnieszką Berezowską – linorytniczką. Na przestrzeni kilkunastu lat zmieniałyśmy 
ją kilka razy, zakupiłam prasę, praca odbywała się w dość siermiężnych warunkach. 
Trudności wynikające z niedogodnego dostępu do kwasu i organizacji takiego miej-
sca bez wsparcia finansowego nie zniechęciły mnie, a niejako stały się powodem do 
poszukania innych sposobów uzyskiwania odbitki wklęsłodrukowej z pominięciem 
procesu wytrawiania. Piszę o tym, ponieważ uważam, że ta sytuacja miała znaczący 
wpływ na kształt mojej twórczości. Przez najbliższych kilkanaście lat od czasu ukoń-
czenia Akademii (1998) miałam być tzw. freelancerem, niezwiązanym z żadnym etato-
wym miejscem pracy.

Próby

Od samego początku, pracując  jako grafik, starałam się przełamywać tradycyjny 
warsztat, zwracając szczególną uwagę na różnorodność formalną użytych środków. 
Bardzo ważne w procesie powstawania cyklu dyplomowego Próby było pominięcie 
etapu prezentacji dokładnych szkiców i sztywnego projektu. Pracowałam bezpośrednio 
na płycie metalowej lub w tekturze. Zastosowałam duże, jak na tamten czas, formaty 
(100 × 70 i 100 × 140 cm), co stwarzało dogodny obszar dla swobody warsztatowej. 
Techniki akwatinty, akwaforty, odprysku i suchej igły łączyłam z dziurawieniem 
i przetrawianiem na wylot blach cynkowych. Wykorzystanie przypadku, poddanie 
się intuicji oraz spontaniczność gestu były w Próbach istotnym czynnikiem procesu 
powstawania grafiki. Nazwa cyklu, w dosłownym tego słowa znaczeniu, miała 
zaznaczyć, że próby z warsztatem, techniką i przeniesieniem emocji mogą być fazą 
procesu i jednocześnie skończonym dziełem. Dla mnie była to praca przełomowa, 
realizowana z rozmachem i prowadząca do świata abstrakcji.

W następnym roku (1999) mój cykl dyplomowy reprezentował naszą uczelnię 
na  wysta wie w Gdańsku – Najlepsze Dyplomy Roku Wyższych Uczelni Artystycz-
nych. W tym samym roku otrzymałam dwie nagrody za prace z dyplomowej serii  
na  I Ogólno polskim Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu. Otrzymanie nagród 
w tamtym momencie, zaraz po studiach, miało dla mnie istotne znaczenie, bo pozwo-
liło uwierzyć w siebie i swoje działania.

Piramidy i inne prace

Po Próbach (w latach 1999–2000) powstało kilka prac będących kontynuacją cyklu 
pt. Próby c.d., a następnie (2000–2002) prace poza cyklami, duet: Piramida I (2000) 
– uhonorowana II Nagrodą na Grafice Roku 2000 w Krakowie, i Piramida II (2001) – 
wyróżniona na XI Salonie Plastyki Egeria’2002 w Ostrowie Wielkopolskim. II Nagrodę 
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na Grafice Roku 2001 w Krakowie zdobyła praca Czerwona Przestrzeń (2001). Dwiema 
nagrodami na krakowskim konkursie organizowanym przez ZPAP Najlepsza Grafika 
Miesiąca w 2002 roku  wyróżniono prace Ci, którzy mówią o niczym (2002) i Krzykacz 
(2002). Łączyłam w nich wklęsłodruk z wypukłodrukiem (Ci, którzy mówią o niczym), 
pojawiał się kolor oraz druk z matrycy tekturowej łączony z akwafortą (Czerwona 
przestrzeń), elementami linorytu i szablonu (Krzykacz). Wytrawiałam blachę cynkową 
na  wylot, przy okazji tworząc ostre i agresywne formy krawędzi matrycy, która nie 
będąc prostokątem, tworzyła swoisty kształt na bieli papieru (Piramida I i II; Ci, którzy 
mówią o niczym; Zamiana, 2001; Anioł, 2001). Nagrody były dla mnie dowodem uzna-
nia i dodawały sił i chęci do dalszej pracy.

Pożar i Niepokój

Po 2002 roku stale poszerzałam pole moich doświadczeń twórczych. W planach była 
wystawa indywidualna 2004 roku w Jan Fejkiel Gallery w Krakowie. Zaczęłam łączyć 
matryce tekturowe z metalowymi. W trakcie przygotowań do wystawy zdarzył się losowy 
wypadek – pożar w mojej pracowni. Część płyt graficznych zostało nadżartych przez 
ogień. Pomijając fakt, że było to wstrząsające przeżycie, postanowiłam wykorzystać 
jako matrycę uszkodzoną ogniem blachę. Patrząc na to doświadczenie z dystansu 
minionych lat, uważam, że był to przełomowy moment mojego bezpośredniego 
zetknięcia z „żywą” materią matrycy, co znalazło  oddźwięk w późniejszych pracach. 
Tymczasem nadpalony metal połączyłam z linorytem, elementami druku ksero lub 
szablonem. Powstał cykl zatytułowany Niepokój, zaprezentowany na indywidualnej 
wystawie w Jan Fejkiel Gallery w maju 2004 roku. Wyróżnienie w konkursie Najlepsza 
Grafika Miesiąca (ZPAP) w 2004 roku w Krakowie zdobyła tytułowa praca z tej serii 
wykonana w technice suchej igły na uszkodzonym ogniem aluminium.

Jan Fejkiel pisał w tamtym czasie: „Anna Sadowska, nie odrzucając swych wcześniej-
szych doświadczeń, jako jedna z pierwszych odczuła potrzebę konstrukcji. Grafiki 
powstałe już w nowym stuleciu to duże geometryzujące kształty coraz częściej od-
wołujące się do form przedstawiających. Artystka nadal przywiązuje wagę do gry z ma-
teriałem i graficznymi procederami, lubi działanie przypadku, a ironiczną deformacją 
kształtu daje znać, że nieobce są jej te właśnie tradycje grafiki krakowskiej. Jednak 
w ostatnich pracach coraz bardziej widoczne są elementy autobiograficzne. Grafiki 
te mają formę kolażu często o charakterze wręcz publicystycznym. Plama malarska 
łączy się tu z fragmentami fotografii i druku, inskrypcjami pisma. Beztroskie swingo-
wanie w abstrakcyjnej przestrzeni – pełne zresztą artystowskiego uroku – zastępuje 
potrzeba nawiązania bardziej bliskiego i bezpośredniego kontaktu z odbiorcą. Artyst-
ka z równą swobodą dzieli się teraz problemami swej twórczości i życia. W grafice 
z ostatniego okresu wprowadza podobizny własne i bliskich, odnotowuje narodziny 
dziecka. Pożar w pracowni zyskuje dramatyczne i bezpośrednie świadectwo odbitka-
mi z nadpalonej płyty graficznej (…)”.

W tekście do katalogu wystawy Niepokój Andrzej Pietsch napisał: „Widocznie Anna już 
w czasie studiów wiedziała lub choćby intuicyjnie przeczuwała co to jest niezależność 
i odpowiedzialność twórcy, nie odsuwając od siebie podjęcia tej odpowiedzialności 
do  chwili formalnego otrzymania dyplomu. (…) Od obrony dyplomu minęło ponad 
pięć lat. W szóstym roku samodzielnej działalności Anna Sadowska na pewno może 
być z siebie zadowolona. Nie tylko wyraziście określiła swoją osobowość artystyczną, 
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ale nie poprzestając na dotychczasowych sukcesach, stale poszerza pole swoich 
doświadczeń twórczych”1.

W tym samym roku, 2004, wybrane prace z lat 1998–2004 zostały również pokazane 
na indywidualnych wystawach w Galerii Instytutu Polskiego w Budapeszcie i w Galerii 
Instytutu Polskiego w Sofii w Bułgarii.

Sucha igła i akcenty

W latach 2005–2007 ilość użytych środków zostaje ograniczona. W cyklu Z czerwo-
nym i nie tylko kontynuuję pracę w technice suchorytu na aluminium z elementami 
szablonu. Kolorystyczny zestaw: biel, czerń kreski, czerwień, jako akcent lub większa 
powierzchnia, nadaje pracom moc i dynamikę. Grafiki wyrażają tłumione emocje, 
pokazane poprzez ekspresję samego gestu ostrych, dynamicznych linii igły stalowej 
rozrywającej metal. Czarne kreski odcinają się od czystej bieli papieru (Wylot, 2005), 
występują w obecności czerwonego akcentu (Zwarty kierunek, 2005) lub w przeciw-
wadze, jakby współgrając i walcząc ze sobą (W czerwonym, 2006; Dysk, 2005; Drzewko 
Japońskie, 2007). Tytułowa praca cyklu Z czerwonym w 2007 roku otrzymała Nagrodę 
Grand Prix Grafiki Roku (ZPAP) w Krakowie.

Kolejne grafiki z lat 2007–2008 zostały wykonane w technice suchej igły na blachach 
aluminiowych i cynkowych w połączeniu z wprowadzonymi miejscowo akcentami 
kolorystycznymi z szablonu. Pojawiły się też nowe elementy narracyjne: strzałki, 
elementy liternicze, znaki. Były efektem mojego zainteresowania procesem 
komunikacji międzyludzkiej i przepływu informacji, o czym również świadczą tytuły 
prac: Komunikator (2008), Model komunikacji I (2007), Model komunikacji II (2008), 
Przepływ (2008). Ponieważ zajmowałam się w tamtym czasie również projektowaniem, 
w większości moich grafik pojawiają się elementy tekstowe (cyfry, czcionki), będące 
swego rodzaju „przeciekiem” z innej dziedziny mojego życia zawodowego. 

Grafiki z lat 2007–2008 zostały pokazane na wystawie w Jan Fejkiel Gallery w 2008 roku, 
na której prezentowałyśmy prace w duecie z linorytniczką Agnieszką Berezowską.

Części zamienne

Projekt Części zamienne (2008–2009) był realizowany ze środków otrzymanego w 2008 
roku stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Efektem była wystawa w Jan Fejkiel Gallery, 
w kwietniu 2009 roku. Fragment tekstu Jana Fejkla do katalogu trafnie opisuje mój spo-
sób pracy nad serią: „Prace pokazywane na dzisiejszej wystawie odbija z przedmiotów 
znalezionych: na śmietniku, złomowisku, składzie metalu. Fragmenty blach, żeliwa; 
elementy stalowych konstrukcji i łączników poddaje obróbce; wyklepuje, czyści, tra-
wi kwasem. Tak spreparowany obiekt odbija na papierze. Z okrągłych dekli, nadżar-
tych rdzą płaskowników, perforowanych siatek tworzy swój nowy heavy metalowy 
świat; postaci, mechanizmy, konstrukcje – już nie iluzoryczne, lecz, jak nigdy wcze-
śniej, materialnie”2. Wyrzucone elementy realnego świata, już niepotrzebne, użyte 
jako matryce zyskały nową jakość i utworzyły nowy świat złożony z tajemniczych form  
– mechanicznych zwierząt, postaci, maszyn i człeko-mechanizmów. Stworzony przeze 
mnie sztuczny i pierwotny jednocześnie świat mechanicznej bajki miał swoich boha-
terów – kobietę Józefinę i mężczyznę Inny rodzaj Józefa, którzy posiadali swoje zwierzę-
ta (Rybka Józefiny, Mechaniczny krab, Owad do zadań specjalnych), dziwne urządzenia,  
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które Mechanik naprawił i osobliwy pojazd Kapsułę, którą mogli przemieszczać się 
do  niezwykłych miejsc. A Czerwony strumień zasilał ich życiowe baterie. Być może 
w sposób jak nigdy obrazowy chciałam przenieść i nobilitować destrukty do innego 
wymiaru, ale mającego cechy ilustracyjno-narracyjnej opowieści. Jest to dla mnie – jeśli 
chodzi o to, co dzieje się teraz w mojej twórczości – cykl przełomowy: pierwsze wypra-
wy na złomy i fascynacja metalowym śmietnikiem. Prace te różniły się od poprzednich, 
kierowały coraz bardziej moją uwagę na materię, naturalną fakturę matrycy.

Józefina i Inny rodzaj Józefa zostały wyróżnione na 7 Triennale Grafiki  Polskiej w Katowi-
cach  w 2009 roku. Być może stanowiły rodzaj pierwotnej opozycji do coraz bardziej 
modnej wtedy grafiki cyfrowej.

Miejski niebyt, Miasto

W kolejnych latach, 2011–2013, swoje doświadczenia poszerzyłam o próby z matrycą 
cyfrową, co –  jak myślę –  było pośrednim efektem częstego kontaktu z komputerem 
w pracy projektowej albo chęcią chwilowego odwrotu od brudu złomowisk. Powstał 
cykl Miejski niebyt. W przypadku pracy z materiałem cyfrowym podobna była zasada 
konstrukcji obrazu do pracy w grafice warsztatowej – tutaj też wykorzystałam swego 
rodzaju „cytat z rzeczywistości”, czyli gotową fotografię. Efekt rastra nie był „ciałem 
obcym”, stanowił integralny element wykorzystanego zdjęcia, był wpisany w obraz 
od samego początku.

Tekst Sebastiana Dudzika do katalogu 8 Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2012 
o jednej z tych prac może z powodzeniem odnosić się do wszystkich grafik z tej serii: 
„(…) efekt rozbicia (…) osiągnęła w swej cyfrowej pracy Miejski niebyt IV Anna Sadowska.  
Zamiast pikselowego rozmycia wykorzystała ona filtr delikatnej zasłony separującej 
nas od świata zewnętrznego. Celowe wzmocnienie doznania osamotnienia, wyob-
cowania, mimochodem ujawniło ewolucyjny związek cyfrowego kodowania obrazu 
z tradycyjnymi formami jego przenoszenia na płaszczyznę”3.

Moje prace w technice cyfrowej zostały docenione na II Międzynarodowym Triennale 
Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza IMPRINT’2011 w Warszawie, otrzymałam 
za nie Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz III Nagrodę w Konkursie 
Cansona na 8 Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach w 2012.

Gest i przedmiot

Praca nad opisanymi wyżej  grafikami miała pośredni wpływ na kształt cyklu doktor-
skiego, który powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenie łączenia różnych 
działań realizowanych na przestrzeni kilkunastu lat. W 2013 roku otworzyłam prze-
wód doktorski na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zatytu-
łowany Początek rzeczy – powrót po śladach, który obroniłam w roku 2015. Składał się 
on z serii kilkunastu prac w formacie 100 × 70 cm i jednej 100 × 140 cm, łączących 
działanie gestu mojej ulubionej techniki, suchej igły z matrycami elementów pocho-
dzących ze złomowisk.

W czasie realizacji prac koncentrowałam się z jednej strony na ekspresyjnym i intuicyj-
nym podejściu do aktu tworzenia, z drugiej włączałam do graficznej rozgrywki przed-
miot-matrycę. Interesowała mnie gra między abstrakcyjną formą wynikającą z gestu 
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a jej pierwowzorem wziętym z rzeczywistości, śladów malarsko-intuicyjnych z odci-
skami znalezionych i gotowych matryc, czasem poddawanych dodatkowej obróbce. 
Pojęcie śladu-matrycy było elementem łączącym wszystkie prace. Techniki obrazo-
wania, których użyłam, przenikają się i jednocześnie funkcjonują obok siebie – tworzą 
świat chaotyczny a jednocześnie uporządkowany.

Cytat z autokomentarza do mojej pracy doktorskiej przybliży tu zarys koncepcji:  
„Tytuł cyklu doktorskiego Początek rzeczy – powrót po śladach nawiązuje do sposo-
bu powstawania moich grafik, który odbywa się na zasadzie procesu pozostawiania 
na matrycy śladów narzędzia, różnych przedmiotów, śladów przypadkowych zadraż-
nień i nieprzypadkowych działań pojmowanych na zasadzie odcisków – tropów, jakie 
pozostawiają w przyrodzie ludzie i zwierzęta. Tytułowy Powrót po śladach można także 
rozumieć jako odniesienie do mentalnej, wewnętrznej drogi każdego twórcy, prowa-
dzącej od intensywnego przeżywania rzeczywistości do ujawnienia jej esencjonalnego 
obrazu ukrytego w pamięci. Sztuka daje możliwość takiego «powrotu obrazu do źró-
dła» po zatoczeniu symbolicznego koła doświadczeń, chociaż oczywiście nigdy nie 
wraca się do punktu wyjścia”.

Doświadczenie i poszukiwania przy pracy nad projektem doktorskim otwierały  
mi jednocześnie nowe tropy na przyszłość, na to, co powstanie później…

Prace z cyklu doktorskiego pojawiły się potem na licznych konkursach graficznych 
Biennale i Triennale, m.in. na 9 Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach (2015),  
XII Międzynarodowym Biennale Suchej Igły w Užicach w Serbii (2015), Międzynarodo-
wym Biennale Grafiki w Douro w Portugalii (2016), 4 Biennale Grafiki w Szeklerland 
(2016) i innych.



PROJEK T GR AFICZNY SZROT  JAKO DZIEŁO ASPIRUJĄCE DO SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

Nazwa cyklu Graficzny szrot kondensuje dwa istotne aspekty. „Graficzny” sugeruje 
potraktowanie materiału znalezionego jako matrycy, czyli odnosi się do istoty war-
sztatu graficznego. Drugi człon – „szrot” – wskazuje na złomowiska, miejsca, z których 
pochodzą obiekty, przedmioty lub fragmenty blach o nieokreślonym zastosowaniu 
i nieokreślonych kształtach, użyte do druku i jako instalacje przestrzenne.

Wielka i mała matryca

Widok, odbicie, warstwa wierzchnia – zjawiska, które odbieramy przede wszystkim 
wzrokiem (ale też innymi zmysłami) – to swoistego rodzaju echo świata materialnego. 
Doświadczenie związane z bytem polega na odbieraniu, analizowaniu, zapamiętywa-
niu oraz wykorzystywaniu śladów, które zostawia w naszych umysłach materia. 

Warstwy zewnętrzne, odbierane przez nasze zmysły i urządzenia przez nas skonstru-
owane, pochodzą z wszechświata, naszej planety, natury ożywionej i nieożywionej. 
Ze skali mikro, której zmysły jeszcze nie obejmują, po skalę makro, której już nie 
obejmują.

Przechodząc do bardziej materialnej/uchwytnej rzeczywistości, przykładów odbić, 
będących swego rodzaju zatrzymaniem czasu, jest bardzo dużo. Kratery na ciałach 
niebieskich są odciskiem innych ciał niebieskich. Procesy erozji, kształtowania 
powierzchni Ziemi, są efektem oddziaływania warstwy atmosfery. Nauki geologiczne 
w znakomitej części opierają się na uwiecznionych w skałach śladach organizmów 
roślin nych i zwierzęcych – występujących w formie negatywów ich miękkich i twar-
dych tkanek. Analizując te przykłady, można zauważyć, że niepoślednią rolę w proce-
sach odwzorowujących „odcisk” warstwy na nośniku odgrywają czas i siła oddziaływa-
nia – im dłużej trwa oddziaływanie i im mocniejsza jest jego siła, tym odwzorowanie 
jest wyraźniejsze, a jego efekty trwalsze. 

Przechodząc do bardziej codziennej i bezpośredniej przestrzeni z „matrycy wszech-
świata” do naszego „małego kosmosu”, nasuwają mi się słowa Stanisław Urbańskiego, 
który tak pisał o sztuce swego przyjaciela, przedwcześnie zmarłego artysty Janusza 
Kaczorowskiego: „Pojęcie matrycy rozciąga artysta na przedmioty codziennego użyt-
ku, jak młoty, stemple i inne proste narzędzia. W wyniku tego odcisk każdego z tych 
przedmiotów uznaje za grafikę. W jego rozumieniu z działaniem graficznym mamy 
do czynienia wtedy, gdy dowolny przedmiot użyty zostaje jako matryca – to znaczy 
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zgodnie z prawami odpowiedniości tak, aby pomiędzy przedmiotem-matrycą a obra-
zem matrycy zachodziła odpowiedniość izomeryczna. Tak pojęty proces tworzenia 
obrazu jest matrycowaniem, tak zwana grafika warsztatowa to tylko szczególny przy-
padek matrycowania”4.

Może być tak, że w erze wszechobecnych mediów cyfrowych, komputerów i wirtu-
alnych obrazów odczułam potrzebę bezpośredniego kontaktu z naturalną mate-
rią i swego rodzajem struktury niszczonej przez czas i naturalne procesy przyrody 
i zjawisk atmosferycznych. Kusi mnie swoją pierwotnością i ożywczą namacalnością 
w czasach sieci internetowej i informacyjnego chaosu.

„Odciski” przeszłości

Pożar, który zdarzył się w mojej pracowni w 2004 roku, przed wystawą indywidualną 
grafiki w Jan Fejkiel Gallery, był tragicznym wypadkiem losowym. Gdyby jednak nie to 
zdarzenie, nie wiem, jak teraz wyglądałaby moja twórczość. Wiem, że z pewnością ina-
czej. Blachy, będące matrycami grafik, uległy stopieniu, nadpaleniu i degradacji. Pożar 
zostawił bezpośredni ślad w odbitkach wykonanych z nadpalonych płyt graficznych. 
Przypadek ten w naturalny sposób zwrócił moją uwagę na naturalną, „żywą” materię 
matrycy. W tamtym momencie częściowo wykorzystałam uszkodzone blachy i dokoń-
czyłam pracę. Wystawa się odbyła, a wypadek był istotnym momentem, który wpłynął 
na dalsze lata mojej twórczości. Z perspektywy czasu widzę pozytywny wpływ tego 
dramatycznego wydarzenia na moje dalsze działania artystyczne.

Części zamienne (2009), jak pisałam w pierwszej części autoreferatu, to z kolei cykl 
przełomowy ze względu na początki wypraw na złomy i fascynację porzuconymi ele-
mentami maszyn, niepotrzebnych i skazanych na przemiał części. W sposób znaczący 
cykl ten przyczynił się do obecnego kształtu mojej twórczości i kierunku poszukiwań.

Proces

Wszystkie materiały, które wykorzystałam do pracy nad projektem Graficzny szrot, 
pocho dzą z recyklingu. Pozyskiwałam je ze złomowisk. Czas poszukiwania metali 
i blach stanowi dla mnie jeden z istotnych etapów w procesie pracy nad całokształtem 
dzieła. Pozyskuję głównie elementy płaskie, nadające się do wykorzystania do prze-
jazdu pod wałkiem prasy graficznej, najchętniej elementy cynkowe lub miedziane,  
któ rych cechy pozwalają na ingerencję i wpływ na ich ostateczny kształt. 

Pierwszym naturalnym sposobem dla mnie (jako mnie – graficzki) do zatrzymania 
śladu struktury i kształtu znalezionego obiektu było zrobienie tego za pomocą czar-
nej farby drukarskiej – przeważnie metodą wklęsłodruku lub niekiedy wypukłodru-
ku na mokro. Przy założeniu zachowania kształtu matrycy czasem pozwalałam sobie 
na  zdecy dowaną ingerencje w jej powierzchnię za pomocą różnorodnych działań, 
np. igłą czy korundem (Forma dzielona, Forma niby prosta). 

Wiele z elementów nie nadawało się do odbicia na papierze za pomocą farby dru-
karskiej z powodu zbyt dużej warstwy rdzy. Fascynujący wydał mi się pomysł 
pozostawienia odcisku jej naturalnej materii, co jest możliwe najwyżej kilka razy z tej 
samej powierzchni. Obraz druku po kolejnym przejeździe pod prasą zanikał coraz bar-
dziej, aż w końcu ginął i stawał się bezbarwnym wytłokiem, pozostawiającym jednak 
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w papierze strukturę przedmiotu pozbawionego rdzawej warstwy. Można powiedzieć, 
że przedmiot finalnie pozostawał oczyszczony z warstwy czasu, jednocześnie ukazując 
coraz słabszy ślad swojej materii. Do cyklu Graficzny szrot włączyłam odbitki, które 
pozostawiły na papierze pierwszą, najwyraźniejszą warstwę rdzawej powłoki, tak jak 
w przypadku grafik Klucz, Materia okrągła czy Przedmiot w swej istocie.

3R 

Zasada 3R: reduce, reuse, recycle, promuje zdrowy dla środowiska styl życia, 
konsumpcji dóbr i traktowania odpadów. Jej polskie tłumaczenie to zasada 3U: unikaj 
kupowania zbędnych rzeczy, użyj powtórnie, utylizuj.

Myślę, że serię Graficzny szrot można uznać za dzieło spełniające i promujące warunki 
sztuki, które odzwierciedlają zasadę 3R.

Reduce – wskazuje odbiorcom sztuki, jak i artystom, że jeżeli możemy zreduko-
wać ilość wykorzystanego materiału, należy to zrobić. W moich pracach korzystam  
z różnego rodzaju odpadów ze złomu. Z zasady w tym projekcie nie używam klasycz-
nej i nowej matrycy.

Reuse – mówi o tym, że jeżeli jest możliwość ponownego wykorzystania produktu, 
zgodnie z jego przeznaczeniem lub też w innej formie, to powinniśmy tę zasadę zasto-
sować. Nie unikam tego – elementy znalezione na szrocie wykorzystuję w różny spo-
sób, jako matryce, jako instalacja lub jej element, czy jako jeden wielu elementów 
służących do zbudowania większej całości, na papierze, na ścianie czy w jakikolwiek 
inny sposób.

Recycle, czyli ostateczny koniec/początek cyklu życia produktu – nie każdy element 
zosta nie wykorzystany, nie każdy będzie mógł stanowić matrycę, instalację lub jej 
część. Elementy pozyskane ze złomowisk do moich zbiorów, posegregowane w pojem-
nikach czy pudełkach, mogą kiedyś ponownie trafić do „obiegu” w innym projekcie, 
w innym kontekście.

W zainteresowaniu częściami złomowymi i pozyskiwaniem z nich materiału do pracy 
jest mi bliski Cesar Baldaccini, jeden z moich ulubionych artystów. O ile jednak w twór-
czości Baldacciniego ważnym elementem znaczeniowym jest konsumpcja i ekologia, 
o tyle w moich pracach pojęcia te są niejako drugoplanowe – uzupełniają jedynie dzie-
ło, nie wysuwając się na plan pierwszy. Podobne jest jednak samo podejście do materii 
– w obu przypadkach wykorzystywane materiały pochodzą ze złomowisk, stają się 
znaczące poprzez fakt ich ponownego (reuse) wykorzystania w przestrzeni kreacji. 
Widoczne jest to szczególnie w cyklu Fers – Animaux Imaginaires (Żelaza – Zwierzęta 
wyobrażone), gdzie materia złomu odsyła odbiorcę do pojęć prostych i archaicznych. 

Coś się (nie) kończy – coś się odradza

„Narodziny i śmierć, życie które wyłania się z nieistnienia i w nieistnieniu pogrąża, 
jedno determinuje drugie, jedno przeplata się z drugim”5.

Proces degradacji i ponownego odradzania się materii ma długą tradycję filozoficzną 
– idea wiecznego powrotu, znana w starożytnej Grecji (szczególnie w filozofii stoickiej), 
teoria wszechświata pulsującego, która opisuje model, w którym Wielki Wybuch miał 
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miejsce nie jeden raz, lecz jest powtarzającym się zjawiskiem – to tylko niektóre pola 
interpretacji związane z cyklicznym pojmowaniem czasu i historii – pośrednie echa 
tych koncepcji (w skali mikro) pojawiają się w moich pracach, jako pola interpretacji.

We współczesnym świecie procesy odwzorowywania powierzchni w przyrodzie 
zacho dzą cały czas, otaczają nas nieustannie. Jest jeden rodzaj procesu w świecie fauny, 
który znakomicie oddaje ideę moich prac, w których odbijam na papierze „żywą” tkankę 
rdzy. Jest to proces linienia. Występuje on głównie u stawonogów i gadów. Rosnąc, 
zwierzęta te zrzucają zrogowaciałą warstwę naskórka, aby dalej móc rosnąć. Zrzucona 
warstwa stanowi zatrzymany w czasie wygląd zwierzęcia. Liczba linień jest ograniczona, 
podobnie jak liczba odbić matrycy, gdy zachowuje się jakość prac. Przewrotnie można 
te procesy nazwać przeciwstawnymi – linienie umożliwia dalszy wzrost, a odbicie 
skorodowanej matrycy na papierze zabiera nieodwracalnie jej tlenkową otoczkę. 
W jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z uchwyceniem pewnego etapu ich 
cyklu życia. Cyklu, który prowadzi nieodwołalnie do recyrkulacji materii w przyrodzie, 
zaburzonej przez możliwość zatrzymania w czasie tej cienkiej zewnętrznej warstwy.

Odbitki z cyklu Graficzny szrot obrazują zapis strat i zniszczenia materiału. Każde 
odbicie materii rdzy jest rejestracją chwili, która istnieje między tym, co było, a tym, 
co  będzie. Każde zadrapanie i ubytek są dowodem „historycznym” i przypomina 
o tym, że wszystko jest przejściowe. Znajduję piękno w rozpadzie i degradacji, intrygują 
mnie pęknięcia, plamy, ślady niszczenia lub uszkodzenia powierzchni.

„To, co daje do myślenia to aspekt przemijalności, dekonstrukcji i degeneracji materii, 
jej powolny rozpad, wreszcie jej historyczność. Metalowe formy, blachy znalezione 
na złomowiskach, wyciągnięte zostały ze swojej historii, swojego powolnego niszcze-
nia, by zaistnieć w nowym kontekście. Jednak ślad owego rozkładu zdaje się artystka 
wielokrotnie podkreślać – zarówno poprzez przywołanie jako odniesienia realnego 
trójwymiarowego obiektu, który niejako na naszych oczach ulega korozji i degeneracji, 
jak i poprzez wykorzystanie rdzy (jako namacalnego znaku owej degeneracji) do stwo-
rzenia jego odbicia w przestrzeni sztuki”6.

Trzeci wymiar. Przestrzeń jako całość

Kilka lat temu zdarzyło mi się zobaczyć wystawę Antoniego Tàpiesa w Wenecji w Pałacu 
Fortuny. Była rozmieszczona na kilku piętrach, każde zaaranżowane w inny sposób, 
każde inne. Dzieła Tàpiesa idealnie komponowały się w lekko zniszczonym wnętrzu, 
wtapiając się w aranżację pośród mebli i rekwizytów w lekkim półmroku. Była to prze-
strzeń magiczna, wciągająca. Siła dzieł Tàpiesa, potęgowana klimatem tego szczegól-
nego miejsca, nie pozwalała mi opuścić wystawy do jej zamknięcia. Było to przeżycie 
niemalże mistyczne, wrażenie pozostało we mnie żywe do dziś. 

W czasie przygotowania wystawy w Galerii Domu Norymberskiego w Krakowie posta-
rałam się o szczególną aranżację moich prac na papierze i w instalacji. Potraktowa-
łam przestrzeń jako całość, w której nie ma przypadkowego miejsca. Bardzo ważne 
było operowanie światłem. Pojawił się trzeci wymiar prac, co dotąd nie zdarzyło się 
podczas moich wystaw. Na wystawie Graficzny szrot w Domu Norymberskim papiery 
z odbitkami i metale odrywają się od ściany, światło i cień oraz matryce-obiekty współ-
tworzą przestrzeń i biorą integralny udział w jej aranżacji na równi z grafikami ekspo-
nowanymi w tradycyjny sposób w ramach. Nic nie jest przypadkowe, każdy element 
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wystawy jest we właściwym miejscu w celu osiągnięcia pożądanego efektu. Starałam 
się, by rdzawe odbicia, elementy gotowe, strukturalne, chropawe matryce i metalowe 
części, wyłaniając się z półmroku, tworzyły rodzaj obszaru magicznego. 

Andrzej Pilichowski-Ragno w tekście do katalogu Graficzny szrot pisze: „Tu, w szczelinie 
pomiędzy tymi bytami sytuuje się uniwersum wyobraźni artystki. Odbiorca zaproszony 
do uczestnictwa w tym wizualnym spektaklu – projekt i sposób jego prezentacji pomy-
ślany jest jako forma dynamiczna, dialogująca wewnątrz siebie – doświadcza bodźców 
ulokowanych na wielu różnych poziomach, gdyż synkretycznie zbudowana przestrzeń 
poniekąd zmusza do nielinearnego i niejednowymiarowego odbioru całości”7.

Światło i cień

Najpowszechniejszą, ale równocześnie najbardziej ulotną i niestabilną materią, bom-
bardującą nasze zmysły – jest światło. Przemieszczając się od swojego źródła, trafia 
ono na rozmaite obiekty, ulega na nich załamaniu, odbiciu oraz absorpcji, a przetwo-
rzone przez oko ludzkie trafia do mózgu – odbija w nim nieskończoną ilość powłok, 
które pamiętamy z coraz mniejszą dokładnością. W ten sposób możemy traktować 
nasz mózg – jako twardy dysk, magazynujący dzięki światłu ogromną ilość zewnętrz-
nych powłok, które egzystują, można by je tak określić, w „półmaterialnej” konsystencji. 

Na wystawie w Galerii Domu Norymberskiego światło i cień grają bardzo istotną 
rolę w kreacji przestrzeni. Są spoiwem przemieszczającym się, drgającym pomiędzy 
pracami na papierze a elementami instalacji i równoprawnym partnerem w aranża-
cyjnej rozgrywce. Światło rysuje w półmroku zarówno subtelności rdzawych odbitek 
przedmiotów jak i potęguje siłę wyrazu umieszczonych w przestrzeni matryc, wydoby-
wając jednocześnie subtelnie namacalność i mięsistość struktur.

Kuratorka wystawy, Agnieszka Jankowska-Marzec, zauważa, że „Matryce, którymi 
[artystka] się posługuje, ustawia w różnej odległości od tła (ściany), wprowadza 
ażur, co powoduje, że integralną część jej kompozycji stanowią cienie. Światło i cień 
kreuje iluzję ruchu i zmienności wyglądu, zależnie od punktu obserwacji. Sadowska 
mogłaby więc chyba śmiało powtórzyć za Henrykiem Stażewskim: «metal jest obec-
nie moim podstawowym materiałem, daje on większą czystość w obserwowaniu 
ruchu form, powstającego w reliefie wskutek ruchu widza. Równocześnie metal 
ostrzej reaguje na światło, które jest podstawowym składnikiem moich obrazów». 
Zainteresowanie artystki sztuką kinetyczną nie ma jednak charakteru odrobionej 
lekcji z op-artu. Interesują ją bowiem zarówno mocne efekty wizualnych złudzeń, jak 
i subtelne, widoczne tylko z bliska na papierowych odbitkach, nieoczywiste przygody 
ze światłem i cieniem”8.

Obiekt, materia

Blachy-przedmioty ze złomowisk funkcjonowały kiedyś w innej przestrzeni, miały swoje 
konkretne przeznaczenie. Fakt, że mój wybór pada na ten, a nie inny obiekt sprawia, 
że nie pozostaje on niezauważony. Przedłużam jego istnienie, staje się „wybrańcem”, 
uratowanym przed sprasowaniem i utylizacją. Jego odbicie na papierze powoduje, 
że nabiera innego znaczenia, a pamięć o nim trwa, umiejscawiając go w innym 
obszarze bytu. Z „brudnego”, złomowego środowiska obiekt-matryca trafia do innego 
nobilitującego wymiaru, do świata sztuki. Wyniesiony na wyżyny pozostawia swoją 
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wyjątkową powłokę na białym papierze jako odcisk-obiekt realny-nierealny w swej 
esencjonalności. 

Wykorzystane matryce to przedmioty wprawdzie „wyjęte ze świata”, lecz pozbawione 
symboliki i zachowujące swą anonimowość. Interesuje mnie ich forma, kształt, nie 
ich przynależność historyczna, która odnosiłaby się do ich konkretnych zastosowań 
czy znaczeń „z poprzedniego życia”. Interesujące wydaje mi się w tym momencie na-
wiązanie do twórczości Williego Cole’a, artysty, którego działania od strony formalnej 
wydają się podobne (wykorzystywanie obiektu-przedmiotu), lecz zupełnie inne w war-
stwie znaczeniowej. Cole, traktując metalowe żelazka, jako matryce, które są potem 
odbijane/wypalane na papierze, duży nacisk kładzie na symbolikę przekazu – żelazka 
przypominające afrykańskie maski wpisują się u niego w dyskurs o historii kontynen-
tu, niewolnictwa (wypalanie znaków na ciele) itp. Mnie interesuje raczej poszerzanie 
kręgu interpretacyjnego, niż jego ukierunkowywanie.

Zdegradowany materiał – blacha – w moim projekcie nie tylko pełni rolę matrycy, ale też 
samostanowiącego o sobie obiektu, który odrywa się od papieru po pozostawieniu 
na nim śladu farby drukarskiej lub odcisku żywej tkanki rdzy. Funkcjonuje w rzeczy-
wistości obok swego wytłoczenia, wchodząc w dialog z odbiciem, materią i strukturą. 
Twory materii bytują zawieszone w powietrzu, na ścianie lub tworzą instalację graficzną 
pół-przestrzenną, złożoną z elementów odcisków blach-obiektów na papierze bez opra-
wy i grafik tradycyjnie oprawionych w ramki i passe-partout. Druk jest tutaj medium, 
grafiki-stemple przedmiotów są pozbawione podpisów, są częścią większej całości.  
Wydobyte światłem z półmroku metale tworzą instalacje przestrzenne.

Przeobrażenie

„Gdy oglądam gotowe grafiki Sadowskiej lub śledzę proces ich powstawania przychodzi 
mi na myśl fotografia bez kamerowa – świetlne portrety przedmiotów. Widzę podobną 
bliskość realnej rzeczy i papieru, tyle tylko, że projekcja światła na przedmiot nie zawsze 
rysuje płaską figurę, lecz przez grę światła i cienia kreuje też iluzję przestrzeni, trochę 
inną niż ta uzyskana przez odbicie nierówności przedmiotu będącego matrycą graficz-
ną. W obu przypadkach: wklęsłodruku i fotogramu pozornie proste zabiegi techniczne 
dają szlachetny i zaskakujący efekt. Czasem oczyszczają rzeczy z nadmiaru znaczeń, 
ich odbicie – prosta forma staje się znakiem, czasem przezroczysta lub ażurowa struk-
tura realnego obiektu wpuszcza nas do jego wnętrza – w uzyskanym obrazie rozbija 
go na części, zmieniając jego kształt i zabierając tożsamość”9 (Halina Cader).

Każdy z wykorzystanych w Szrotach obiektów ma swoją historię i miejsce w poprzed-
nim, „przed złomowym” etapie życia. W czasie leżakowania w moich zbiorach zaczy-
na się dla niego niejako etap oczyszczania z poprzedniej funkcji. Moment odbijania 
warstw nadtlenkowych powłok daje kolejny rodzaj oczyszczenia, ale także przeniesie-
nia w inny obszar znaczeniowy. Odbicie staje się symbolem, znakiem, odsłania inhe-
rentną, ukrytą pod powłokami intymność obiektu.

Koło zębate, „element wędrujący”

W moich pracach przewija się często motyw koła zębatego. Występuje ono w różnych 
formach i odsłonach, jest „elementem wędrującym” pomiędzy cyklami graficznymi. 
Pierwszy raz pojawia się w Częściach zamiennych jako element drukowany w kolorze 
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żółtym, jak oczy Mechanicznej Ryby, piersi Józefiny czy różnej wielkości mechanizm 
pojazdu w Mechanik naprawił. Zmultiplikowane żółte i czarne koła tworzą układy paso-
we w grafice Cyberseks lub występują jako składnik większej całości, jeden z wielu try-
bików układu elementów, np. w Jednośladzie, czy jako uszkodzona część koła zaplątana 
w kłębowisku linii suchej igły w Natłoku myśli. Jest łącznikiem w czasie na przestrzeni 
lat. Kółka zębate zamieszkują w moim składzie elementów w większej ilości – mniejsze, 
większe, uszkodzone, złamane, wreszcie przerdzewiałe. W cyklu Graficzny szrot element 
ten zaznacza wyraźnie swoją obecność jako odcisk materii rdzawej, tworząc multiplika-
cję. Dwadzieścia osiem kół w pracy Uszeregowani i połowa tej liczby w grafice Spadając. 

W pewnym sensie widzę go jako metaforę – część mechanizmu czasu, życia, układu, 
w którym sami jesteśmy jednym z trybów. Koło zębate funkcjonuje jako niezbędna część 
mechanizmów, która jest cały czas w ruchu i służy myśli technicznej człowieka. Dla mnie 
jest elementem wieloznacznym o dużym ładunku ekspresji. W moich pracach, pomimo 
zatrzymania w swoim procesie degeneracji fizycznej, sprawia wrażenie, że za moment 
odezwie się jego „obrotowa genetyka”. Uwięzione w czasie, pozostawia odcisk swojej 
materii na papierze graficznym – trwa w kształcie uchwyconym w wybranym przeze 
mnie momencie. Z kolei, jako realne obiekty, część instalacji przestrzennej – metalowe 
koła zawieszone na gwoździu tworzą układy ruchomych cieni, jakby oderwały się 
od papieru obok i żyły nowym życiem w niemechanicznej rzeczywistości, jako byt sam 
w sobie. Jego istnienie w moich pracach nie jest podyktowane jedynie możliwościami 
ekspresji graficznej – jako podmiot – jest też odniesieniem do idei całości dzieła, 
do koncepcji czasu cyklicznego, nielinearnego, koncepcji, w której historia zatacza koło, 
powtarzając się w nieskończoność.

Przedmiot drugoplanowy 

„Prawdziwy gwóźdź jest najczęściej wykonany z metalu, z jednej strony zaostrzony, 
z drugiej zakończony łbem. Dziś wyróżniamy gwoździe ciesielskie, druciaki papowe, 
gwoździe szewskie, szynowe, szkutnicze czy ozdobne. Jak widać, gwóźdź obecny jest 
w wielu dziedzinach życia (…) i zawsze spełnia niezwykle ważną funkcję łączenia”10.

Niepozorne, ukryte kawałki metalu mają swój niewidzialny udział w prawie każdej 
wystawie, wernisażu czy instalacji artystycznej. To cisi bohaterowie drugiego planu  
– schowani za obrazami, grafikami, obwiązane drutem, sznurkiem, linką. 

Wykorzystując w swoich pracach graficznych części maszyn, blachy oraz inne płaskie 
elementy metalowe, szukam jednocześnie miejsca dla tych najbardziej zapomnianych 
przedmiotów-obiektów. Wśród nich są gwoździe, których nie staram się wcale ukryć 
– podtrzymują one elementy instalacji, dyskretnie, ale nie wstydliwie, będąc na wido-
ku. Trzymając dystans od ścian, pomagają w grze światła i cienia, pozwalają zaistnieć 
płaskim elementom instalacji w trzech wymiarach. 

Gwoździem zaznaczam też zatrzymanie w czasie – obiekt przez niego przytwierdzony 
zastyga w zadanym położeniu. Czasem inaczej: gwóźdź ma pośredni wpływ na wpro-
wadzenie delikatnej dynamiki i ruchu – niejednokrotnie, wraz z powiewem powietrza 
element, tylko na niego nasunięty, porusza się, sprawiając wrażenie lekkości. Innym 
razem, znajdując odpowiednią jego wielkość i fakturę, mogę zestawiać go z innymi 
elementami tworzącymi instalację. Ten zwyczajny przedmiot – gwóźdź przysłowiowy 
– jest częścią całości i obiektem istotnym tak samo jak reszta elementów w kompozycyjnej 
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rozgrywce i podobnie jak one może zostać samodzielnym bytem artystycznym, bywa 
niekiedy, że stanowi element centralny. Warto zwrócić uwagę, że gwóźdź jako obiekt 
ma swoją tradycję we współczesnej sztuce, żeby choć wspomnieć prace Güntera 
Ueckera, w których właściwie staje się lejtmotywem, przetwarzanym w najróżniejszych 
konfiguracjach.

Ulotność i stałość

Agnieszka Jankowska-Marzec w tekście do katalogu wystawy pisze: „Geometryczne, 
często toporne i ciężkie są matryce, które eksponuje na wystawie, jako równoprawne 
prace. Organiczne, o postrzępionych, niewidocznych na pierwszy rzut oka, są kształ-
ty powstałe w wyniku ich odbicia na papierze. Sadowską fascynuje więc ukazywanie 
tej zadziwiającej przemiany, zacierania przeciwieństw, jakie rozgrywają się w trakcie 
tworzenia jej prac. Zdaje poddawać się procesowi i czekać, co z niego wyniknie, zawie-
rzając swojej intuicji i uwzględniając zawsze element improwizacji”11.

W moich pracach można zauważyć zarówno stałość jak i ulotność – pozornie przeciw  -
stawne terminy, a prawie tożsame. Wszystko zależy od czasu, który jest przecież 
wielkością względną, zależną od przyjętego punktu odniesienia. Z pojęciem stałości 
kojarzą się natychmiast matryce-obiekty, które wydają się czymś bardzo materialnym 
i trwałym. Jednak paradoksalnie też ulotnym, ponieważ w jakimś odcinku czasu 
ulegną rozpadowi. Ulotność to też esencja tych prac – dynamiczny proces przemiany 
metalu w tlenki. Matryce kruszeją, dociskane do arkusza papieru inaczej reagują, 
a tym samym dają zaskakującą odbitkę. Metal, stały w samym swoim ciężarze, wydaje 
się twardy i mocny. Jednak ostatecznie czas pracuje na jego rozpad. Okazuje się, 
że najtwardsze metale nie różnią się od ludzi pod względem ich kruchości, jest coś 
niezaprzeczalnie nieodwołalnego w naszej fizycznej śmierci i nieuchronnym rozpadzie 
najtwardszego materiału.

W niniejszym tekście poruszyłam większość kwestii, które – jak mi się wydaje – obecnie  
stanowią istotę mojej twórczości. Staram się być zawsze uczciwa wobec mojego  
artystycznego credo i nie ulegać przemijającym modom. Bycie w tym miejscu jest 
wypadkową różnych czynników, które mają źródło daleko w przeszłości. Nie interesuje 
mnie stagnacja twórcza, osiadanie na mieliźnie, tylko ruch i poszukiwanie. Na koniec 
przytoczę tu słowa A. Pilichowskiego-Ragno, które trafnie oddają poruszaną kwestię: 
„Owa różnorodność pokazuje, że twórczość Anny Sadowskiej to nieustający proces, 
ruch, w którym pytania o status dzieła, jego relacje z rzeczywistością przybierają 
najróżniejsze formy, nie zastygając w jednym kształcie – i raczej, trawestując Paula 
Ricoeura «dają do myślenia», niż udzielają konkretnej odpowiedzi”12.

Prace z projektu Graficzny szrot zostały pokazane na wystawach:

wystawy indywidualne

2017  Grafika Pomiędzy, The City Gallery The Balkan Bridges, Kragujevac, Serbia,  
04–18.05.

2018  Grafika, obiekty, instalacja — wystawa Graficzny szrot, Galeria Domu 
Norymberskiego, Kraków, 19.01–09.02.

2018  Grafika, The City Gallery of Užice, Serbia, 26.04–11.05.
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wystawy zbiorowe

2017  Wystawa zbiorowa grafiki, The City Gallery The Balkan Bridges, Kragujevac, 
Serbia, 13.10–29.10.

2017  Art Link 2017, grupowa wystawa grafiki, Centrum Kultury, Nowy Sad, Serbia, 
12–22.08.

2018  1st International Art Biennial ARTiJA works on paper and of paper, City Gallery 
Mostovi Balkana, Kragujevac, Serbia, 30.06–30.07.

2018  9th INTERNATIONAL DOURO PRINTMAKING BIENNIAL, Douro Museum, 
Portugalia, 10.08.–31.10.

2018  ENTER/EXIT 3, wystawa grafiki w ramach programu Międzynarodowego 
Triennale Grafiki w Krakowie, Galeria Pryzmat, ZPAP Kraków, 07.09.-20.09.

2018/2019 wystawa zbiorowa, The City Gallery The Balkan Bridges, Kragujevac, 
Serbia, 25.12.2018–29.01.2019

2019  Sztuka teraz, wybór 100 artystów: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, Muzeum 
Narodowe, Kraków, 11.01.–10.02.


