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9 września – 30 września 2022, Vinci Art Gallery

„BEAta Pflanz jest artystką, która dokonuje płynnych przejść pomiędzy sztuką i życiem. 
Nie tylko żyje obrazami, ale także w nich. Artystka mieszka w swoim obrazie. Jej twórczość 
jest odruchem naturalnym, potrzebnym do życia jak oddech”. 

Cytując dalej kulturoznawczynię, Agatę Stronciwilk –  BEAta Pflanz poprzez swoje prace 
zdaje się mówić: Tworzę więc jestem. Działalność artystyczna to fundament jej egzystencji, 
bo tworzy za pomocą malarstwa swoją własną rzeczywistość, wykraczając poza wszelkie 
ramy. BEAta eksperymentuje z kolorem i fakturą, a forma abstrakcyjna pozwala jej 
pozostać w sferze niejednoznaczności i otwartości wypowiedzi. Życie staje się sztuką, 
a sztuka życiem. Uniwersum malarstwa to przestrzeń całkowitej wolności i radości. 
Z nierozerwalności twórczości, życia i osobowości artystki wynika jej autentyczność. Euforia 
kreacji czerpie inspiracje z prawdziwych emocji i przeżyć. To afirmacja życia w abstrakcyjnej 
formie, sztuka, która daje radość i szczęście. 

Ta droga jest już celem i BEAta Pflanz nieustannie nam o tym przypomina, przekraczając 
kolejne bramy, tym razem BRAMY CZASU, niczym portal i zaproszenie do kosmicznego 
świata Artystki, która swoje kosmiczne serie maluje od 2016 roku. 

Jak sama pisze:  Kosmosy to cykl pełen volt, zaskakujących kolorystycznie i formalnie. 
Od pełnych rozmachu, obfitości barw i bogactwa tekstury "Bram Czasu", po wysublimowane, 
wysmakowane swoimi 50-cioma warstwami "Kolizje Kosmicznej Energii". Pomiędzy nimi 
jest miejsce na jeszcze inne prace. Dlaczego "Kosmosy"? Czym one się jawią? Gdzie niosą? 

Po pierwsze, to oczywiście fascynacja tym co astronomicznie pozaziemskie. Po wtóre, 
"Kosmosy" to alegoria naszego Tu i Teraz, codzienności wczorajszej, dzisiejszej 
i jutrzejszej. Wyobrażonej. Przyśnionej. Po trzecie, również odkryte i nieodkryte 
czasoprzestrzenie. Co naprawdę wiemy o "naszych" kosmosach? Czy one są porównywalne 
dla każdego, czy wszyscy mamy własne? - Tak, stawiam pytania. Bo, tworzenie dla mnie jest 
formą wyrażania myśli, malarskim przedstawieniem mojej filozofii. I nie mogę/nie 
potrafię/nie chcę tego rozdzielić. Dlaczego? Może po to by nie zgubić „Wymiaru", koloru, 
formy... Bo, czy będzie to jeszcze mój "Kosmos", gdy udzielę dokładnych odpowiedzi 
i wytłumaczę wszystko? Czy "Bramy Czasu" będą dalej otwarte? – BEAta Pflanz



artystka

BEAta Pflanz
Poznanianka, sucholeszczanka z wyboru. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Sztuk 
Pięknych w Poznaniu (2007). Ma na swym koncie ponad sto wystaw, w tym wielkie solo: 
Galeria Koński Kierat (2019), Galeria 33 (2017), BWA Zamek Książ – 167 obrazów! (2013), 
Poznańska Galeria Miejska Arsenał (2011) itd.

Wystawy zbiorowe (wybrane): Francja (2019), Miami (2018), Nowy Jork - Manhattan 
(2014), Taos stan Nowy Meksyk USA (2015) wielokrotnie Barcelona, Madryt, również 
Prado Art Foundation oraz Bazylea. A także Lizbona (2014) oraz Berlin i Londyn, 
Amsterdam, Rzym i inne.

Nie boi się wyzwań i pewnie dlatego zamieniła własny dom w wielki zewnętrzny obraz, 
w projekt "Mieszkam W Swoim Obrazie". Od 2009 roku powstaje już kolejna, wersja tego 
ponad 400 m2 muralu na zewnątrz jej domu... 

Bywa kuratorem sztuki, współorganizatorką wystaw, sprawczynią tekstów krytycznych 
 sztuce. Jest również autorką opowiadań i wierszy, posiadaczką nagrody literackiej. Zdaje 
się, że jest niemal ciągle w biegu...

Rozpoznawalna w Europie, nie tylko w kraju. Lubi zaskakiwać i pokazuje czasem swoje 
obrazy poza galeryjną sztampą: z ART VIP, "Sztuka i meble" na MTP w Poznaniu (2020), 
w Platter by Karol Okrasa, InterContinental w Warszawie, (2019/2021), czasem maluje 
na ulicy przed galerią, jak w Berlinie podczas weekendu otwartych Galerii i Muzeów (2014).

Ostatnio nagrodzona (2020) przez kanadyjskie AFG Art Freaks Global BOOK jako 
interesująca Artystka znalazła się w tak zacnym gronie wyróżnionych (ok 500 osób). 
Również ART Uniwersal – The Great Encyclopedia of International Art, włoskie 
wydawnictwo z Palermo, przyznało BEAcie wyróżnienie i zamieściło jej profil w swym 
najnowszym wydaniu.

W 2021 roku otrzymała prestiżowe wyróżnienie, jako International Ambassador Of Art, 
przyznane przez Russo Gallery, Włochy oraz Art Olympic Prize (2022). A także nominację 
Leonardo da Vinci Art Prize (2022). 

Na codzień BEAta Pflanz współpracuje z poznańską Vinci Art Gallery na Śródce.



KOLIZJA KOSMICZNEJ ENERGII - NIEBIESKA
150 x 110 / techn. wł., akryl  / 2019

KOLIZJA KOSMICZNEJ ENERGII - MALINOWA
150 x 110 / techn. wł., akryl  / 2019



KOLIZJA KOSMICZNEJ ENERGII
150 x 110 / techn. wł., akryl  / 2019

KOLIZJA KOSMICZNEJ ENERGII - ZIELONO-ŻÓŁTA
150 x 110 / techn. wł., akryl  / 2019



KOLIZJA KOSMICZNEJ ENERGII - CZERWONA
150 x 110 / techn. wł., akryl  / 2019

KOLIZJA KOSMICZNEJ ENERGII - MIEDZIANO-ZŁOTA
150 x 110 /  techn. wł., akryl  / 2021



KOLIZJA KOSMICZNEJ ENERGII - NIEBIESKO-ZŁOTA
100 x 100 /  techn. wł., akryl  / 2020

KOLIZJA KOSMICZNEJ ENERGII - CZERWONA
100 x 100 /  techn. wł., akryl  / 2020



KOLIZJA KOSMICZNEJ ENERGII  - NIEBIESKO-SREBRNO-ZIELONA
100 x 100 / techn. wł., akryl  / 2020

KOLIZJA KOSMICZNEJ ENERGII - ZIELONO-ZŁOTA
100 x 100 /  techn. wł., akryl  / 2021



KOLIZJA KOSMICZNEJ ENERGII - MIEDZIANO-SREBRNO-ZŁOTA 
100 x 100 / techn. wł., akryl  / 2020



KOLIZJE GALAKTYK
100 x 100 /  akryl, płótno  / 2020

KOLIZJA ENERGII WEWNĘTRZNEJ
120 x 115 / techn. wł., akryl  / 2020



GALAKTYKA
100 x 100 / akryl, płótno  / 2019

GALAKTYKA - WYBUCH
100 x 100 /  akryl, płótno  / 2019



ARTEIDY #1 /  125 x 135 / olej, płótno / 2016 ARTEIDY #7 /  100 x 100 / olej, płótno / 2016



ARTEIDY #3 /  80 x 80 / olej, płótno / 2016 ARTEIDY #4 /  100 x 100 / olej, płótno / 2016



ARTEIDY #5/  135 x 150 / olej, płótno / 2016



dyptyk NA KOŃCU DROGI MLECZNEJ/  2 x 120 x 80 / olej, płótno / 2021



KOSMICZNY POCZĄTEK (ZIELONY)
70 x 100 /  olej, płótno  / 222

KOSMICZNY POCZĄTEK (CZERWONY)
80 x 120 /  olej, płótno / 2022



BRAMY CZASU / 120 x 180 /  olej, płótno lniane / 2022 BRAMY CZASU / 120 x 180 /  olej, płótno lniane / 2017



z cyklu Szósty Wymiar, WYBUCH II
100 x 100 / mixed media, płótno / 2017

z cyklu Szósty Wymiar, OTWIERANIE
130 x 130 / olej, płótno / 2016-2017



z cyklu Szósty Wymiar, KOSMOS#1
185 x 100 / olej, płótno / 2017

z cyklu Szósty Wymiar, KOSMOS#7
200 x 90 / akryl, płótno / 2017

z cyklu Szósty Wymiar, WEWNĄTRZ. KOSMOS#2
200 x 100 / olej, płótno / 2017



THE GARDEN STORY / 80 x 80 / olej, mixed media/  2015-2016  IN BETWEEN-GARDEN / 135 x 125 / olej / 2013



In Art we trust.

Vinci Art Gallery
ul. Rynek Śródecki 15/2 , 61-126 Poznań PL

galeria@vinciartgallery.com
www.vinciartgallery.com

789-192-548

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ




