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Poznań, 20 sierpnia 2021

Szanowni Państwo,

    

ponownie zapraszam Państwa do Vinci Art Gallery, nowej poznańskiej gale-
rii sztuki współczesnej. Naszemu kolejnemu spotkaniu w galerii towarzyszy 
sierpniowa aura dojrzałego lata i emocje wokół szczególnej, bardzo kobiecej 
wystawy, do której zobaczenia i doświadczenia gorąco Państwa zachęcam.

W ramach zbiorowej wystawy współczesnego polskiego malarstwa prezentu-
jemy w przestrzeni galerii ponad 50 obrazów autorstwa kilkunastu polskich 
Artystek i Artystów, gdzie w roli głównej występują KOBIETY, a w przeważa-
jącej części występują one też w roli podwójnej, zarówno jako Artystki, Twór-
czynie oraz przedstawione postaci, motywy, ikony i archetypy. Różnorodność 
tych przedstawień gwarantuje bogactwo doznań, a o to wszakże chodzi nam, 
odbiorcom, w kontakcie ze sztuką. 

Wystawa prezentuje wizerunki kobiet ujętych w odmiennych stylizacjach, 
czasem zmysłowo, realistycznie lub magicznie, dostojnie, symbolicznie, 
abstrakcyjnie i popartowo, za każdym razem jednak ukazana zostaje kobie-
ca natura, pasje, emocje, subtelność i siła, to co nieuchwytne, a zatrzymane 
w obrazie.

Tematyka kobieca w sztuce ma długą i bogatą historię. Zaproszenie Państwa 
do świata współczesnych malarskich interpretacji i wizji kobiecości oraz moż-
liwość zaprezentowania ich w galerii, jest dla mnie osobistą inspiracją i wielką 
przyjemnością.

Wystawa KOBIETY 
20–28.08.2021r.



Szczególne podziękowania za okazane wsparcie dla projektów Galerii oraz 
produkcji Wystaw, w tym niniejszej, składam Patronkom i Patronom Vinci 
Art Gallery:

Genowefie Kowalskiej * Biuro Usług Technicznych i Handlu

Tomaszowi Kowalskiemu * DaVinci

oraz

Dagmarze Nickel * Nickel Development * Younick Mint 

za osobisty Patronat nad publikacją katalogu wystawy KOBIETY.

 

 

                                                                    Z wdzięcznością

                                                                    Monika Pietrzak



Odwaga bycia sobą łączy ludzi z pasją: w sztuce, rzemiośle, biznesie, technologii czy 

w nauce. Obcowanie z ludźmi z pasją i z ich twórczością od lat rozwija mnie, inspiruje, 

motywuje i pokazuje nowe możliwości. Dlatego z przyjemnością zapraszam na wysta-

wę KOBIETY w Galerii Vinci.   

To wystawa o kobietach, o kobiecości i jej wielu barwach. Temat odmieniany w wielu 

przypadkach w przestrzeni publicznej i intymnej, tutaj opowiedziany został przez pol-

skich współczesnych malarzy i malarki.  Kilkunastu polskich twórców maluje Kobie-

ty. Twórców, którzy mieli odwagę obnażyć swoją subtelność, stawić wyzwania swoim 

lękom, którzy śmieli być sobą w Polsce...   

Wystawa ma wyjątkową energię, a jej kuratorka – Monika Pietrzak, odkrywa inspiru-

jące historie o polskich artystach. Warto zobaczyć i posłuchać. 

Dagmara Nickel

CEO 
Nickel Development  Younick





ARTYSTKI
I ARTYŚCI



MONIKA WYRWICKA

Urodziła się w 1985 roku w Więcborku (Polska). 
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
na Wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk 
plastycznych. Malarka, graficzka i wszechstronna 
artystka. Maluje obrazy techniką olejną, z wykorzy-
stywaniem elementów graficznych. Takie połączenie 
pozwala na pokazanie kobiety w nowych, abstrak-
cyjnych formach. Jest to połączenie miłości do tra-
dycyjnej sztuki malarstwa z grafiką użytkową, którą 
artystka zajmuje się na co dzień. Dzięki tej kompozy-
cji wydobywa kobiece piękno, wrażliwość, ale także 
dzikość i siłę. Tradycyjne malarstwo w połączeniu 
z grafiką są drogą artystki do pokazania obfitej pa-
lety kobiety, nie tylko jako tej na obrazie, ale kobie-
ty rozumianej w szerszym kontekście kulturowym. 
Obrazy powstają na bazie przemyślanych sesji zdję-
ciowych z udziałem kobiet, opartych na kreatywnej 
wizji i wspartych tradycyjnym malarskim rzemio-
słem.



ANGEL
olej na płótnie, 100 × 100 cm

„Odkąd pamiętam, kobiety stanowiły dla mnie źródło inspiracji i wewnętrz-
nej mocy do kreatywnego wyrazu. Ich wielowymiarowość i mnogość emocji 
były niczym niewyczerpane źródło, z których mogę korzystać w pracy ma-

larskiej. Kobieta jako pierwotna dzikość, niepohamowana siła i pokoleniowa 
mądrość, a z drugiej strony niesamowita wrażliwość, miękkość i delikatność, 

która nie tylko nie stoi w opozycji do siły, ale jest jej doskonałym 
uzupełnieniem”.



NATALIA FUNDOWICZ

Urodzona w Krakowie w 1991 r., absolwentka Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie (kierunek malar-
stwo), pracowni malarstwa prowadzonej przez prof. 
Adama Brinckena oraz pracowni rysunku prowa-
dzonej przez dr. Rafała Borcza. W latach 2014, 2015, 
2016 otrzymała stypendium Rektora dla najlepszych 
studentów.

W swoich pracach korzysta z bogatego zasobu róż-
nych technik i sposobów ekspresji. Na obrazach 
prezentuje ślady podróży ku afirmacji życia. Afir-
macji natury, kobiecości, ciała, macierzyństwa. To, 
co widzi, osadza na płaszczyznach z delikatnością 
i lekkością intensywnych, choć akwarelowych ko-
lorów, starając się przy tym nie odbierać im ruchu. 
Na płótnach i na ścianach tworzy mapy umieszczo-
nych jakby w stanie nieważkości barwnych znaków 
i metaforycznych form. Zaludniają przestrzeń, ucie-
kają z obrazów, ulatniają się, spadają i rozmywają 
w powietrzu i na ziemi. Nie lubi zamkniętych ram, 
jak i zamkniętego umysłu. Forma, o jakiej myśli 
i której poszukuje, musi być symulacją wewnętrzne-
go przeżycia, jego synestezyjnym kształtem, który 
określa jej zamysł, kształtujący go następnie w dzieło.



LIKE MUSIC 4
tusz, akwarela, technika mieszana, 80 × 100 cm

„Inspiruje mnie wszystko, co mnie otacza, w szczególności ciało kobiece, 
które ukazuję w nieoczekiwanych układach. Biologiczne formy, mikro 

i makrokosmos, natura i jej płynność. Ostatnio szczególnie moją uwagę 
przykuły archiwalne zdjęcia aktów z XIX i XX wieku. Inspirując się linią, 

plamą, światłem – tworzę akty na pograniczu abstrakcji”.



PAWEŁ PORADA

Urodzony w 1985 w Rzeszowie, obecnie mieszka 
i tworzy w Belgii. Absolwent Wydziału Sztuki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, na którym uzyskał dy-
plom w pracowni malarstwa prof. Stanisława Biało-
głowicza.

Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek oraz gra-
fikę. Główną tematyką obrazów są portrety, które 
w sposób niejednoznaczny artysta zestawia z różny-
mi elementami. Inspiracje czerpie z obserwacji ludzi, 
ich zachowań, problemów, marzeń oraz codzienno-
ści. Artysta w swoich pracach łączy ze sobą mocne 
plamy oraz zdecydowane kształty. W malarstwie 
poszukuje prostoty i harmonii oraz indywidualnych 
wartości. Jego prace znajdują się w wielu prywatnych 
kolekcjach w Polsce oraz za granicą.



KOBIECOŚĆ
olej na płótnie, 70 × 90 cm

„Tematem moich prac są portrety zmysłowych kobiet w kompozycjach 
złożonych z subtelnych linii i wielobarwnych kształtów. Lekko ukryte twarze 
portretowanych dam skrywają sekrety piękna kobiecej urody. To także na-

wiązanie do nieśmiałości i niewinności płci pięknej. Wielobarwność i mno-
gość form to ukłon w stronę abstrakcjonizmu geometrycznego i koloryzmu”.



MAGDALENA KWAPISZ-GRABOWSKA

Polska malarka, która w 1999r. ukończyła z wyróż-
nieniem Krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Licz-
nie nagradzana i wyróżniana w międzynarodowych 
konkursach i wystawach. Jej obrazy znajdują się 
w prywatnych kolekcjach w Polsce i na całym świecie.



TAMARA ŁEMPICKA
technika mieszana na płótnie, 100 × 120 cm

„(...) interesuje mnie człowiek. Interesuje mnie kobieta. Ciało kobiety jest 
plastyczne, pełne miękkich linii, krągłości. Charakterystyczne jest to, że 

w drodze ewolucji mojego malarstwa twarz czy inny detal anatomiczny staje 
się zbędnym szczegółem. To już nie jest kobieta w całej swej cielesności, to 
symbol, parafraza, raczej archetyp kobiety – znak. Kobieta poza czasem. 

Czuję pewien rodzaj niepokoju, kiedy moje malarstwo nazywa się bardzo 
kobiecym. Sztuka powinna być wolna od takich podziałów...”.



MAŁGORZATA SĘK

Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2000 roku 
otrzymała dyplom w Pracowni Projektowania Ubio-
ru prof. Aleksandry Pukaczewskiej oraz aneks z Ma-
larstwa w Pracowni prof. Marka Wagnera i Mariusza 
Wilczynskiego. Dyplom  został nagrodzony przez 
Prezydenta Miasta Łodzi. Jest laureatką konkursu 
dla projektantów Złota Nitka. Artystka zajmuje się 
głównie malarstwem akrylowym.



BEHIND THE SCENES
akryl na płótnie, 100 × 100 cm

„Kiedy wyczerpie się nurt, trzeba na powrót zaczerpnąć ze źródła. Odrodzić 
się. Co może pomóc w takim procesie? Każda kobieta ma w sobie 

wewnętrzne siostry, inne oblicza, kobiety z przeszłości i przyszłości. 
Jedna daje się ponieść emocji, namiętności, inna jest śpiewem i tańcem, 

inna ciszą, inna twardo stąpa dzień po dniu”.



JOANNA SZUMSKA

Artystka urodzona w Otwocku w 1965 roku. 
Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 
w Warszawie, pracowała w pracowni scenograficz-
nej teatru Baj w Warszawie. Później zajmowała się  
projektowaniem graficznym oraz projektowaniem 
wnętrz. Jednak  malarstwo zawsze było jej natu-
ralnym środkiem wyrazu.

Artystka uważa, że najpiękniejsze abstrakcje 
i najbardziej fantastyczne kompozycje tworzy na-
tura, a każdy jej element to doskonałość: „Kiedy 
stoję przed białym płótnem, pierwsze do głowy 
przychodzą mi kolory. To one prowadzą mnie do 
ostatecznej formy, którą przybierze obraz. Nieza-
leżnie od tego, czy będzie to organiczna abstrakcja, 
czy też obraz figuratywny. Bo natura jest kobietą. 
Z każdym obrazem spędzam wiele dni, tygodni. To 
zawsze cudowny czas, którym pragnę się dzielić”.



TAJEMNICE OGRODU
olej na płótnie, 90 × 110 cm

„Uważam, że kobiece instynkty zawsze związane są z tworzeniem, powstawa-
niem czegoś dobrego, to nieustanna pozytywna kreacja. To my, kobiety, na 

ogół tworzymy dom, bezpieczne schronienie. Działamy pod wpływem słusz-
nych emocji. Dla mnie to są najważniejsze rzeczy na świecie. Nie instynkty 

zdobywania, rywalizacji czy jakiejś pożądanej mocy i władzy. To, co najważ-
niejsze, jest blisko ziemi, blisko natury, jej cyklów i odradzania się, wspólnej 

egzystencji bez agresji i wyścigu”.



IRINA VILIM

Urodzona w 1977 roku w Irkucku, mieszka 
w Polsce w Wieluniu.

Irina maluje od dziecka, jej prace ujrzały świa-
tło dzienne w 2010 roku gdy założyła swój sklep 
z rękodziełem (aktualnie galeria). Artystka 
szybko zyskała grono odbiorców zainteresowa-
nych jej sztuką. Maluje wykorzystując surowe 
płótno, używa techniki mieszanej. Oszczędność 
stosowanych środków dopełnia subtelność i na-
strojowość przedstawianych postaci. Prace Iriny 
Vilim doskonale komponują się we wnętrzach.



KATIE
technika mieszana na płótnie, 120 × 120 cm

„Tematem moich prac są kobiety. Poprzez sztukę staram się ukazać ich emo-
cje i odczucia. Każda z nich ma swój własny wyjątkowy charakter, historię 
i piękno, które chce pokazać światu. Bo każda z nas jest wyjątkowa i jedyna 
w swoim rodzaju, pragnę aby patrząc na moje prace każdy widział w nich 

cząstkę siebie”.



SŁAWOMIR DANIELSKI

Urodzony w 1986 roku w Pleszewie. W 2015 
roku ukończył studia licencjackie na Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza w Kaliszu na Wy-
dziale Pedagogiczno-Artystycznym w pracowni 
rzeźby oraz projektowania żurnalowego. Jednak 
swoją przygodę ze sztuką zaczął dużo wcześniej. 
Pierwsze artystyczne kroki stawiał na ulicach 
tworząc graffiti. W późniejszym czasie artysta 
zaczął wykonywać również prace w stylu stre-
et art, a następnie prace na płótnach. W swoich 
pracach wykorzystuje głównie pędzel i farbę 
w sprayu. 



POŻERACZE SNÓW
akryl na płótnie, 100 × 200 cm

„W cyklu łączę ze sobą zarówno proste kształty, duże płaszczyzny pojedyn-
czych kolorów z szybką kreską charakterystyczną dla malowania na ulicach. 
Prace przedstawiają postacie, jednak nie chodzi tu o typowe portretowanie, 
a jedynie o przedstawienie osoby w konkretnej sytuacji, co zostaje nakreślo-

ne poprzez naniesioną barwę”.



ARTUR SMOŁA

Rocznik 1976. Pochodzi z Pilzna. Od począt-
ku lat 90. związany na stałe z Tarnowem, gdzie 
w 1995 roku ukończył I Liceum Ogólnokształ-
cące im. K.Brodzińskiego.

Prawnik z wykształcenia. W latach 2005–2008 
odbywał aplikację sądową w Sądzie Okręgo-
wym w Tarnowie.

Większość jego prac to obrazy olejne, w mniej-
szym zakresie grafiki komputerowe oparte na 
szkicach. 



KARMIN NA USTACH CZARNEJ MADONNY
olej na płótnie, 80 × 120 cm

„To obraz wiodący w moim najnowszym, czwartym już cyklu malarskim 
pod tym samym tytułem. Tematy obrazów są u mnie od lat niezmienne. 

To motywy drogi, życia i śmierci, dobra i zła, żywiołów i potęgi przyrody, 
natury ludzkiej. Cały cykl zamykam w symbolu Czarnej Madonny, Natury, 

Matki, łącznika między sacrum a profanum. Całość dedykuję Korze, 
wspaniałej Artystce, mojej wielkiej Inspiracji. Ciągle czuję podskórnie 

ten rodzaj energii”.



GOCHA MEG STANKIEWICZ

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Gdań-
sku. Uprawia malarstwo, scenopisarstwo oraz 
architekturę wnętrz.

Uczestniczka wystaw artystycznych w Polsce 
i za granicą. Laureatka konkursów architekto-
nicznych. Kuratorka i organizatorka plenerów 
malarskich.

Stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska. Pro-
wadziła zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku.



AFTER G COQUES
olej na płótnie, 90 × 120 cm

„Żyjemy w cywilizacji baroku. W czasach blasku, przepychu i iluzji, teatral-
ności, ruchu, koloru, piękna do zatracenia. Ale też wczasach olbrzymich 

możliwości, rozkwitu technologii, nowej filozofii. W czasach nadziei. Czy 
dlatego wybrałam barok? To pytanie zadaję sobie wielokrotnie”.



MAŁGORZATA FRĄCEK

Urodzona w 1969 roku, absolwentka Pody-
plomowego studium z Malarstwa na Wydziale 
Rzeźby i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu w pracowni profesora Stanisława 
Kortyki i dr Anny Bujak.

Inspiracje czerpie z natury, a szczególnie z za-
chowań i emocji człowieka. Tworzy, gdy coś 
Ją porusza, intryguje bądź zachwyca. Ukazuje 
afirmację życiem, momenty egzaltacji i zażeno-
wania, własną historię i historię innych ludzi. 
Jej twórczość to świat przefiltrowany przez pry-
zmat baśni i odrealnienia oraz przeżycia, rela-
cje i doświadczenia człowieka, które są często 
trudne do nazwania, niejednokrotnie pomijane 
i wstydliwe.

Od wielu lat wykorzystuje w pracy elementy 
artterapii, ponieważ z wykształcenia jest neuro-
logopedą klinicznym, pedagogiem, absolwent-
ką Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu.



KOLOROWY PTAK
akryl na płótnie, 90 × 120 cm

„Stylistyka surrealizmu, niejednokrotnie pop artu i street artu towarzy-
szy mojej twórczości. W prosty, czytelny lub magiczny i baśniowy sposób 
przestawiam kobiety bezkompromisowe, niezależne i te niepewne siebie, 

zalęknione, ale wszystkie - mądre, z wyjątkową intuicją i empatią, bo to one 
towarzyszą mi od zawsze”.



MONIKA MARTINI-MADEJ

1995 – dyplom z wyróżnieniem na Wydzia-
le Malarstwa Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych (dawniej PWSSP)  w Poznaniu

2002 – dyplom na Wydziale Reżyserii Akademii 
Teatralnej w Warszawie

Uprawia malarstwo, rysuje pastelami, ołów-
kiem, łączy różne techniki, także cyfrowe. Zaj-
mowała się autorskim filmem i sztuką video  
(pierwsze wystawy: prezentacja videoinstalacji 
w ramach Rekomendacji BWA Poznań 1994, 
wystawa indywidualna Videoobiekty Galeria 
ON Poznań1995).

Następnie zajmowała się reżyserią filmu animo-
wanego, spotów reklamowych (także kampa-
nii społecznych), czołówek, widowisk. Dzięki 
współpracy z TV Studiem Filmów Animowa-
nych w Poznaniu i TVP zrealizowała filmy, któ-
re pokazywane były na wielu festiwalach na 
świecie. Jej filmy były wielokrotnie emitowane 
w Programie 1, TVP Polonia, TVP Kultura, 
a także telewizjach za granicą.

Po ukończeniu Wydziału Reżyserii na Akade-
mii Teatralnej w Warszawie zajęła się także re-
żyserią i scenografią teatralną. Wystawiała m.in. 
na deskach Teatru Śląskiego w Katowicach, Te-
atru Dramatycznego w Częstochowie i Teatru 
Muzycznego w Poznaniu.

W ostatnich latach szczególnie skupiła się na 
malarstwie, dla którego znajduje coraz więcej 
inspiracji w podróżach i literaturze.



KONIEC
akryl na płótnie, 105 × 105 cm

„Obraz z cyklu Zatopiona Katedra, który nawiązuje zarówno do bretoń-
skiej legendy o zatopionej katedrze z wyspy Ys, która wynurza się czasem 
z morskiej głębi, jak i do słynnego preludium Debussy’ego o tym tytule. 
Kołysząca muzyka preludium jarząca się barwami wyrafinowanych har-

monicznie akordów ewokuje nastrój statycznej nostalgii. Podszyta ona jest 
jednak wewnętrznym niepokojem, który czasem wybucha niespodziewanym 

zagęszczeniem faktury materii muzycznej. Tę statyczność podbudowaną 
napięciem iskrzących barw starałam się wyrazić w moim malarstwie z tego 

cyklu. Legenda Zatopionej katedry może być symbolem zarówno utraty, 
zagłady, jak i niewygasłej pamięci, czy wiecznej nadziei”.



SEBASTIAN GARYANTASIEWICZ

Urodził się w Poznaniu w 1980r. Dziesięć lat do-
rosłego życia spędził na emigracji. Po powrocie 
do rodzinnego miasta oddał się w pełni swojej 
pasji, którą jest malarstwo. Od zawsze intereso-
wała go wszelka sztuka wizualna jednak okaza-
ło się, że to właśnie nakładanie farby na płótno 
ma to coś co sprawia, że obrazy wyobraźni na-
bierają głębi i mocy potrzebnych do wyrażenia 
siebie. Początkowo dominowało u niego malar-
stwo olejne, później pojawił się akryl. Dzisiaj 
stosuje obie techniki w zależności od potrzeb 
i rodzaju obrazu. Ciągle się rozwija, poszukuje 
lub tworzy nowe techniki niezbędne do realiza-
cji swoich obrazów. Nie tylko efekt końcowy ale 
i proces powstawania jest dla niego nieodłącz-
ną częścią sztuki. Uczestnik licznych plenerów 
malarskich, twórca ilustracji do książeczek dla 
dzieci, jego obrazy są regularnie wystawiane 
w galeriach sztuki w Polsce. Twórczość Seba-
stiana znajduje się w kolekcjach prywatnych 
zarówno w Polsce, jak i na świecie (Wielka Bry-
tania, Irlandia, Holandia, USA.



SUSPENSE
akryl na płótnie, 70 × 100 cm

„Ostatnia seria obrazów powstała pod wpływem aktualnej fascynacji ruchem 
i gestem. Przedstawienie postaci w abstrakcyjnej przestrzeni skupia uwa-
gę na tym co znamy i co rozpoznajemy jako mowę ciała. Celem każdego 

z obrazów serii, jest uchwycenie ulotnej chwili i unikalnego gestu postaci. 
Ten z kolei za każdym razem ukazuje niezwykłą zdolność ciała ludzkiego do 

wyrażania całego spektrum emocji, postaw i odczuć”.



AGNIESZKA WENCKA

Tworząc obraz kieruję się początkowo według 
jakiegoś ogólnego zamysłu ale większość rodzi 
się w trakcie malowania.

W swoich pracach lubię zawrzeć jakąś asyme-
trię, brak równowagi, siłę , emocje, kontrast 
jednolitych powierzchni i mnogość nierzeczy-
wistych elementów, niedomówienie, zamglenie, 
lekką zamaszystość w połączeniu z subtelną do-
kładnością.

Ogólny pomysł na obraz najczęściej pojawia się 
niespodziewanie, jako sekundowy błysk, który 
próbuję złapać szybko w szkicowniku, by potem 
rozwinąć go w trakcie malowania i rozwijam do 
momentu w którym obraz zaczyna żyć.

W malowaniu fascynuje mnie nie tylko efekt ale 
też sam proces tworzenia, tradycyjność tech-
niki olejnej, cała jej alchemia, struktura farby 
rozciągniętej na płótnie, nieoczekiwane efekty 
poszczególnych pociągnięć, zapachy olejnych 
mediów. 

Tego co przedstawiają moje obrazy nie staram 
się dosłownie nazywać, tym bardziej, że każdy 
dostrzega w nich co innego, jedni widzą w nich 
na przykład splątane życie wewnętrzne a inni 
emocje. 



NIC DWA RAZY
olej na płótnie, 100 × 100 cm

„Moje malarstwo to próba połączenia rzeczywistości i nierealistycznych 
form, zestawienia ze sobą delikatnych, dokładnych elementów i dynamicz-

nych obszarów. Często przedstawiam kombinację tych nierzeczywistych ele-
mentów, czasami zakrywających lub tworzących postać, w efekcie uzyskując 

surrealistyczny charakter”.



JACEK JURIEWICZ

Urodził się w 1966 r. w Szczecinku. Zaintere-
sował się sztuką już w latach młodzieńczych. 
W połowie lat 80-tych poświęcił się malarstwu. 
Prywatne lekcje pobierał u  Ewy Jędrzejew-
skiej-Drygas, Wiesława Adamskiego. Okres po 
nauce został uwieńczony wieloma wystawami 
w kraju i za granicą.

W jego sztuce pojawia się zainteresowanie po-
stacią ludzką, przede wszystkim aktem i portre-
tem, jak i naturą. Prace artysty cechuje estetyka 
i ekspresja ujawniająca się w łączeniu barwnych 
plam, co sprawia, że oglądane obrazy sprawia-
ją wrażenie sennych wizji lub obrazów malo-
wanych z wyobraźni. Jego prace wystawiane 
były m.in. w Uelzen Theater Illmenau, Galeria 
w  Akwisgran, Frankfurt nad Menem, Mediolan 
art gallery, Venlo, Gdańsk, Gdynia.



GLORIA
akryl na płótnie, 100 × 70 cm

„Moje obrazy nie są portretami sensu stricto.  Są to często postaci wyimagi-
nowane, malowane z wyobraźni, oczywiście są wyjątki. Liczy się malowanie, 
tworzenie, a portret jest tylko dla mnie pretekstem, inspiracją. W moich pra-
cach ważny jest również kolor, ostry, niemal fluorescencyjny, niczym z wizji 

sennych.Tworząc obraz kieruję się początkowo według jakiegoś ogólnego 
zamysłu ale większość rodzi się w trakcie malowania”.



AGNIESZKA 
SŁOŃSKA-WIĘCEK

Malarstwo zawsze było moją pasją, jednak 
ukończone szkoły skutecznie zniechęciły mnie 
do tej formy wyrażania siebie. Potrzeba stworze-
nia oryginalnego prezentu dla męża sprawiła, że 
na nowo obudziła się w we mnie chęć powrotu 
do swoich korzeni. Tworzę obrazy dynamiczne, 
niczym sekundowy kadr zatrzymany na wiecz-
ność. Staram się być obserwatorem współcze-
snego świata. Chcę aby widz patrząc na moje 
obrazy zatracał się w atmosferze obrazu czując 
żar, kurz, podmuch wiatru lub po prostu ciszę.

Moje prace inspirowane są emocjami i zmysła-
mi... atmosferą, zapachem, temperaturą... Pra-
gnę aby odbiorca poczuł: upał, mróz, prędkość 
wiatru, zapach morza, szum silników samolotu. 
Lubię dynamikę. Sekundowy kadr zatrzymany 
na wieczność. Moim celem nie jest popisywanie 
się techniką malarska lecz wywołanie emocji 
w odbiorcy tak, aby poczuł niepokój z powodu 
nadciągającej burzy, lub przeciwnie... święty 
spokój... smutek... żal... lub... gotowość do zaba-
wy... albo ciemność pokoju z podartymi zasło-
nami przez które wkrada się światło dnia.

Lubię obserwować, jak zmieniające się światło 
pozwala nam różnie interpretować atmosferę 
tych samych miejsc.



INNE SPOJRZENIE
akryl na płótnie, 100 × 70 cm

„Moje obrazy oprócz  piękna powierzchowności kobiecego ciała ukazują jej 
duszę jako istoty zawierającej wewnętrzną  mądrość,  intuicję i inne spojrze-

nie  na wszechświat”.
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