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Szanowni Państwo,

    

zapraszam serdecznie do Vinci Art Gallery, nowego miejsca prezen-
tacji sztuki współczesnej na kulturalnej mapie Poznania i Polski. 
Niepowtarzalna przestrzeń galerii usytuowanej na poznańskiej 
Śródce zachęca do obcowania ze sztuką w wymiarze rzeczywistym, 
tworząc niezwykłą płaszczyznę relacji dla twórców i odbiorców.

Otwieramy galerię wystawą MINIMALIZM i EKSPRESJA, prezen-
tującą interesujący wybór współczesnego malarstwa abstrakcyjnego, 
reprezentowanego przez znakomite grono polskich artystów różnych 
nurtów, podejmujących wzajemny dialog poprzez kontrastujące ze 
sobą style i techniki malarskie. Konfrontacja tych minimalistycznych 
i ekspresyjnych perspektyw w sztuce abstrakcyjnej stanowi szczególny 
atut wystawy.

Wśród prezentowanych prac znajdziemy bogatą kolekcję abstrak-
cyjnej różnorodności, poczynając od inspirowanego architekturą, 
ekspresyjnego rozmachu Łukasza Stokowskiego, poprzez elementy 
street artu i abstrakcyjnego ekspresjonizmu spod pędzla Pawła Kina, 
dynamikę prześwietlonych tonów w pracach Natalii Rozmus-Espa-
rza z cyklu Jerozolima, gdzie „architektoniczny motyw przeobraża się 
w abstrakcyjny ornament”.

Synergii kształtów, kolorów, ruchu i emocji dostarczą poszukiwania 
Doroty Łapy-Maik z cyklu Przepływy i urocze, impresyjne miniatury 
Kaprysy oraz Chwile.



Linie, kropki, plamy i wyraziste kontrastowe odcięcia inspirowane ży-
wiołami natury w ujęciu Joanny Głażewskiej i Pauliny Leszczyńskiej 
poprowadzą nas dalej w stronę kontemplacyjnych, oddziałujących ko-
lorem i formą, geometrycznych obrazów-instalacji Katarzyny Środow-
skiej, aż po minimalistyczne, wysycone pigmentami matowe struktury 
prac Pawła Korab Kowalskiego.

Polecam Państwu to doświadczenie i zapraszam do galerii.

Wystawa MINIMALIZM i EKSPRESJA

24.06 – 16.07.2021r.

Monika Pietrzak

marszand, kurator ekspozycji galerii 
Prezes Fundacji Promocji 
Sztuki Współczesnej 
Vinci Art Gallery
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ARTYSTKI
I ARTYŚCI



ŁUKASZ STOKOWSKI

O sobie mówi: outsider, trendsetter, ryzykant, 
wrażliwy abstrakcjonista. Jego sztuka wymyka 
się sztywnym ramom i utartym schematom. 
Bezkompromisowe malarstwo Stokowskiego 
jest odwzorowaniem jego odwagi i dojrzałości 
artystycznej.

Każda z jego kolekcji jest wizualną opowieścią 
o życiu, przemianie i emocji, których doświad-
cza na co dzień. W jego dotychczasowych pra-
cach widać także silne inspiracje architekturą, 
Bauhausem, nowojorskim abstrakcyjnym eks-
presjonizmem. 

Stokowski świadomie zaciera granicę między 
światem sztuki wysokiej i użytkowej. Współpra-
cuje z takimi markami jak SMEG, Coca-Cola, 
Audi, Ghelamco, Infiniti, Dom Development, 
mBank, agencje reklamowe i wiele innych.



S03/02/08/2018
olej i akryl na płótnie, 160 × 140 cm

Ostatni w serii poświęconej twórczości Franza Kleina i Roberta Motherwel-
la. To ci dwaj nowojorscy abstrakcjoniści wywarli największy wpływ na to, 
co tworzy artysta. Obraz namalowany po powrocie z NY, w ramach przeło-

mowej dla artysty serii prac.



PAWEŁ KIN

Członek Związku Polskich Artystów Malarzy 
i Grafików w Rzeszowie. Od 2009 bierze udział 
w wystawach konkursowych, zbiorowych, prze-
glądach takich jak:

Obraz Grafika Rysunek Rzeźba Roku 2009, 
2012, 2014, 2015, 2017, 2018;

Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego 
- Jesienne Konfrontacje, BWA Rzeszów 2013, 
2016;

55-lecie BWA Rzeszów - Wystawa ze zbiorów 
BWA Rzeszów;

2012 Wystawa w Galerii Małej BWA Rzeszów;

2017 Wystawa w Galerii BWA Rzeszów;

2017 Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Seu-
lu, Korea Płd;

2018 Międzynarodowa Wystawa Państw 
Bałtyckich plus USA w Wilnie, Litwa;

2019 Międzynarodowa Wystawa Państw 
Bałtyckich plus USA w Warszawie.



PRZEMIANA
akryl na płótnie, 90 × 90 cm

„Wiodącym językiem moich obrazów jest ekspresjonizm abstrakcyjny, 
w którym często osadzam elementy street art i komiksu. Nierozłączną ich 
cechą jest dialog plamy z kreską, który opatrzony tytułem daje możliwość 

dalszej, indywidualnej interpretacji moich prac”.



NATALIA ROZMUS ESPARZA
Urodzona w 1983 roku, posiada stopień doktora sztu-
ki uzyskany w 2015 roku. W roku 2008 uzyskała tytuł 
magistra sztuki w zakresie projektowania, a w 2012 
z malarstwa sztalugowego. W poznańskim Uniwer-
sytecie Artystycznym prowadzi autorską Pracownię 
Projektowania Wnętrz Krajobrazowych.

W roku 2019 otrzymała odznakę honorową „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej” za wyróżniającą postawę 
w tworzeniu i upowszechnianiu kultury. Była stypen-
dystką MKiDN, a w ostatnich latach jej twórczość zo-
stała uznana przez kuratorkę Rebeccę Wilson z Gale-
rii Saatchi New York. W roku 2015 odznaczona przez 
Stowarzyszenie im. Hipolita Cegielskiego Medalem 
Młodego Pozytywisty za wybitne osiągnięcia w pracy 
organicznej.

Od 2009 członkini szwedzkiego stowarzyszenia 
artystów Konstnärsföreningen Dymlingen. Aktu-
alnie współpracuje z uznanymi galeriami w Polsce 
i na świecie. Jedyna polska malarka wśród 37 najlepiej 
zapowiadających się młodych artystów, zaproszona 
do udziału w projekcie Samsung The Frame. Współ-
pracowała ze światową marką Fab oraz Galerią Potato 
Mike w Nowym Jorku. W 2021 jeden z jej obrazów 
został przeniosiony na ścianę kamienicy w Poznaniu 
o powierzchni 100 m2.

Ma na koncie ponad 20 wystaw autorskich oraz wiele 
wystaw kolektywnych. Jest laureatką wielu między-
narodowych konkursów artystycznych, w tym m.in. 
10. Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu, czy 
Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie w Poznaniu. Jej obrazy 
znajdują się w kolekcjach autorskich większości miast 
europejskich oraz w USA, Australii, Japonii i Hong-
kongu, a także w państwowych kolekcjach instytucji 
kulturalnych Landstinget Jönköping oraz Kultur Jön-
köping Kommun w Szwecji.



SUNNY PETRA
olej na płótnie, 65 × 110 cm

„Projekt Bezgranicze jest pewnego rodzaju manifestem, a jednocześnie 
osobistą kontynuacją i poszukiwaniem drogi autorskiego rozwoju działań 
artystycznych. Łączę inspiracje projektowe z malarskimi. Interdyscypli-

narność działań w połączeniu z licznymi podróżami studialnymi stają się 
spiritus movens kolejnych kolekcji malarskich prezentowanych na wielu 

wystawach w kraju i za granicą”.



DOROTA ŁAPA-MAIK

Tworzy ekspresyjne obrazy posługując się 
głównie językiem abstrakcji spontanicznej 
i improwizacji muzycznej. Jest obecnie uczest-
niczką CREATIVE VISIONARY PROGRAM 
2021, prowadzonego przez Nicholasa Wilto-
na. Twórczością zajęła się po czterdziestce. 
Jest absolwentką filologii hiszpańskiej na Uni-
wersytecie Jagiellońskim (1996) i stypendystką 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii. 
Pracowała m.in. jako tłumaczka, dziennikarka, 
menadżerka sprzedaży. Uczestniczyła w kur-
sach malarstwa w Szkole Rysunku Malarstwa 
i Grafiki OKO w Krakowie pod kierunkiem dr. 
Tomasza Wełny (2012-2016). Ukończyła roczne 
Studium Dzienne Akademii Fotografii w Krako-
wie (2013-2014). Współtworzyła kuratorowany 
przez Zbigniewa Pozarzyckiego kolektyw foto-
graficzny, wraz z którym kilkakrotnie wystawia-
ła swoje prace (2011-2014). Odbyła roczny Kurs 
Umiejętności i Podstaw Pomagania w Centrum 
Counsellingu Gestalt w Krakowie (2011-2012). 
Brała udział w licznych warsztatach i kursach 
z dziedzin sztuki i psychologii, m.in. na Festi-
walu Fotograficznym Rencontres d’Arles (2017) 
czy w European Cultural Academy w Wenecji 
(2019). Działa w swojej pracowni w Krakowie.

W 2019 r w ramach Programu Głównego Cra-
cow Art Week KRAKERS zorganizowała swoją 
pierwszą indywidualną wystawę malarską Da-
lekie wyprawy wewnętrzne (Fundacja Tytano, 
Dolne Młyny, Kraków). Na początku 2020  
wzięła udział w wystawie zbiorowej Czekając 
na wiatr - artyści wobec smogu w CSW Solvay. 
W 2020 miała miejsce nowa wystawa indywi-
dualna artystki Połączenia, przepływy, relacje 
(Galeria u Jezuitów, Poznań).



ŚWIĘTO
olej na płótnie, 160 × 120 cm

„Kocham ruch i improwizację. Ciekawi mnie impuls wychodzący z ciała, 
kształt pojawiający się nagle pod zamkniętymi powiekami. Tworząc ob-
razy nasłuchuję ich wewnętrznej muzyki. Poszukuję synergii kształtów, 

dźwięków, kolorów i ruchu. Swobodna ekspresja otwiera mi przestrzeń do 
wyrażania emocji. Intrygują mnie treści podświadome: ukryte pragnienia, 

wewnętrzne skargi, przyczyny bólu”.



JOANNA GŁAŻEWSKA

Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rysunku 
na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysła-
wa Strzemińskiego w Łodzi. Wychowała się 
na Górnym Śląsku, obecnie mieszka i tworzy 
w Warszawie.

Od dziecka, w kontrze do otaczającego ją świa-
ta, zauroczona światłem i odważną barwą. 
Chęć abstrakcyjnej ucieczki od PRL-owskiej, 
robotniczej codzienności wokół oraz tęsknota 
za nieobecnym kolorem, już wtedy rodzi w jej 
wyobraźni obrazy nasycone wręcz egzotycznym 
zderzeniem barw. Uruchamia wewnętrzną pro-
jekcję milionów ulotnych kompozycji, które do 
dziś autorka przelewa na płótno w nieustającym 
procesie niemalże kompulsywnego tworzenia.

Jej prace trafiają do firm, instytucji oraz pry-
watnych kolekcji. Systematycznie pojawiają 
się one także w dekoracji oryginalnych wnętrz 
rodzimych, jak i międzynarodowych produkcji 
filmowych, telewizyjnych oraz reklamowych.



DOLCE FAR NIENTE
akryl na płótnie, 100 × 100 cm

„Zamknięci w betonowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, realizując 
w biegu kolejne cele zapominamy o tym, że jesteśmy częścią przyrody 

a obcowanie z nią, daje nam szczególny rodzaj wytchnienia, którego tak bar-
dzo potrzebujemy. Czy pamiętacie jeszcze, jak pachnie powietrze po burzy? 
Jaki wypoczynek oczom i duszy daje zieleń? Ile nadziei można poczuć, gdy 
wychodzi słońce? Czy znacie smak rozkosznego nic nierobienia? Słyszeli-

ście, jak brzmi prawdziwa cisza? Natura ma w swojej ofercie niekończący się 
wachlarz przyjemności, wystarczy sobie o nim tylko przypomnieć…”



PAULINA LESZCZYŃSKA
Urodziła się w Warszawie, tutaj ukończyła 
Wydział Grafiki Użytkowej na Akademii Sztuk 
Pięknych (dyplom w 2005 roku u prof. Romu-
alda Sochy).

Studiowała m.in. grafikę warsztatową, ilustra-
cję, plakat. Uprawia wszystkie sztuki piękne: od 
malarstwa, poprzez grafikę, aż do przestrzen-
nych form i fresku. Autorka licznych wystaw 
w kraju (m.in. Warszawa, Wrocław, Częstocho-
wa, Kraków, Ostróda, Podlasie) i za granica.

Malarstwo uprawia od wczesnych lat. Wywodzi 
się z wielopokoleniowej rodziny o twórczych 
tradycjach. Brała udział w aukcjach charyta-
tywnych, m.in. w Zachęcie (Bliźniemu Swe-
mu), czy Muzeum Narodowym w Warszawie. 
Ulubionym tematem w malarstwie są abstrak-
cje, kwiaty i pejzaże.

Lubi eksperymentować w ramach zagadnień 
warsztatowych. Należy do Związku Polskich 
Artystów Plastyków w Warszawie, a jej obra-
zy i prace znajdują się w prywatnych zasobach 
w Polsce i zagranicą (Francja, Irlandia, Niemcy).



SŁONECZNY
olej na płótnie, 80 × 80 cm

„Abstrakcja wciąż poszukująca i odkrywająca nowe obszary, definiuje 
wypowiedzi rzeczy widzianych na swój sposób. Odrywa od codzienności, 

krystalizuje formy i obserwuje, staje się tłem egzystencji. Jest wędrówką po 
wielkich miastach i świecie ciszy, zagłębieniem w przyrodę pól, łąk i wod-
nych akwenów. Odbiciem promieni słońca, a także wnętrz cichych i ciem-
nych. Abstrakcja, która towarzyszy, intryguje, kusi, widziana w rozbitych 

światłach, formach staje się odpowiedzią umysłu i duszy”.



KATARZYNA ŚRODOWSKA

Jest polską malarką urodzoną w Warszawie 
w 1971 roku. Absolwentka studiów podyplo-
mowych ASP im. Władysława Strzemińskie-
go w Łodzi na kierunku Malarstwo i Rysunek. 
Członkini Mazowieckiego Związku Artystów 
Sztuk Pięknych. Laureatka II miejsca Pierw-
szego Przeglądu Twórczości Artystycznej 
Paleta (2011). Zajmuje się malarstwem olejnym 
i akrylowym na płótnie. Jej malarstwo to pełnia 
przestrzeni, prostoty i harmonii przedstawiona 
w minimalistyczny sposób. Tworzy obrazy na 
założeniach abstrakcyjnych, wprowadzając do 
nich m.in. elementy geometryczne. Minima-
lizm i czysta forma, to dla niej sedno sztuki. 
Bierze czynny udział w wystawach zbiorowych 
i indywidualnych. Współpracuje z kilkoma pol-
skimi oraz zagranicznymi galeriami sztuki.



NADZIEJA
olej na płótnie, 80 × 80 cm

Głównym motywem jest tu przedstawienie rzeczywistości, emocji oraz 
uczuć w sposób geometrycznie uproszczony. Emocje pełnią bardzo ważną 

funkcję w życiu artystki. Przeżywanie jednych, np. radości, jest bardziej 
przyjemne niż innych, takich jak np. gniewu, mimo to wszystkie one są do 

czegoś potrzebne.



PAWEŁ KORAB KOWALSKI

Absolwent Europejskiej Akademii Sztuk 
w Warszawie. W 1999 r. obronił dyplom z wy-
różnieniem z projektowania graficznego w pra-
cowni prof. Juliana Pałki oraz aneks z malarstwa 
w pracowni prof. Antoniego Kowalskiego.

Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. Autor wystaw 
indywidualnych i uczestnik wielu zbioro-
wych w kraju i za granicą (Niemcy, Holandia, 
Francja). Laureat ogólnopolskiego konkursu 
Obraz 2000, uczestnik XV Triennale grafiki 
w Kanagawie w Japonii i wystawy malarstwa 
w Museum Svenstein w Holandii.

Ostatnie wystawy: Paryż, Galeria Espace Vera, 
ET LE CORPS APPARAIT, 2018; Warszawa, 
Ney Gallery, UCIELEŚNIENIE, 2017; Freiburg, 
RH Galleri,  ABOVE CLOUD LEVEL, 2014.



SOLAR WIND
akryl na płótnie, 100 × 200 cm

Korab przedstawia świat możliwy, którego nikt jeszcze nie ogladał będąc 
postawionym w roli bezpośredniego obserwatora. Przedstawione sceny 

rozgrywają się w odległości milionów lat świetlnych od naszej planety - dziś 
niedostępne, a jutro być może na wyciągniecie ręki wobec tak szybko postę-
pującej technologi. Niektóre elementy obrazów wydają się widzowi znajome 
i zgodne z ziemską grawitacją a inne wymykają się racjonalnemu zrozumie-

niu i ludzkiemu doświadczeniu. 





FUNDACJA PROMOCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

VINCI ART GALLERY

Rynek Śródecki 15/2  

61-126 Poznań PL

www.vinciartgallery.com

mail: galeria@vinciartgallery.com

tel: 789 192 548
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