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katalog sfinansowany ze środków własnych
opracowanie graficzne katalogu Łukasz Milak - Kalinowski



         amy zaszczyt zaprezentować Państwu niniejszy
katalog, jako emanację nowego, wciąż rozwijającego się,

aliansu twórców niezależnych, ze swoim autorskim cyklem
wystaw malarstwa fantastycznego, pod nazwą

 
 

FUZJA WYOBRAŹNI
 
 

Inicjatywa ta, zrodziła się wśród samych artystów. Głównie
z potrzeby sprawczości nad bezpośrednim dotarciem do

zaangażowanych odbiorców. Owocem tych działań, jest ów
katalog oraz wystawa prac siedmiu artystek i artystów

plastyków w Dworze Krasińskich, w Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze. W niedalekiej przyszłości planowane są
kolejne wystawy i wydarzenia z nimi związane. Mamy

nadzieję, że nasze prace wzbudzą Państwa zainteresowanie
i skłonią do ich bliższego odkrywania - będą ku temu okazje.

M



O poszczególnych uczestnikach tego nieformalnego stowarzyszenia,
dowiecie się Państwo z naszych indywidualnych biografii. Warto jednak
podkreślić fakt, że spektrum tematyczne prezentowanych prac jest
bardzo szerokie. Począwszy od zagadnień egzystencjalnych i społecznych,
gdzie prym wiedzie człowiek i jego relacja z otoczeniem. Poprzez
zagadnienia fantastyczne, mitologiczne, lub futurologiczne. Ukazujemy
wzniosłe wydarzenia, odciskające piętno zarówno w zbiorowej
świadomości, jak i na samym twórcy. Emocjonalne abstrakcje
wydobywające kształty zwierząt i postaci z pogranicza jawy i snu. A także
monumentalnie filozoficzne pejzaże marynistyczne. Każda z prac cechuje
się indywidualnym ujęciem, charakterystycznym dla danego twórcy.

Katalog zawiera reprezentatywny przekrój prac znajdujących się na
wystawie. Aby zobaczyć całość zapraszamy do Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze. Wydarzenie trwa od 09.10.2022 r. do 16.12.2022 r. Mamy
nadzieję, że oglądanie obrazów sprawi Państwu tyle samo przyjemności,
co nam malowanie.

Zapraszamy do kontemplacji i własnych interpretacji!

Kreujemy rzeczywistości fantastyczne, nadrealne i nierealne, w końcu
surrealistyczne, czy magiczne. Niezależnie od ich nazwy, zawsze będą to
tzw. światy wyobrażone. Wykreowane jako alternatywna rzeczywistość
dla świata przedstawionego, w którym panują prawa podporządkowane
wyłącznie naszej finezji i kreatywności.

          tak krótkiej formie nazewniczej, my twórcy, zawieramy samo sedno
i esencję tego co nas łączy. „Fuzja”, jako integracja umysłów o odmiennej
percepcji rzeczywistości, odbywa się pod egidą „wyobraźni”, kluczowego
elementu jakim cechuje się nasze malarstwo i obok warsztatu, stanowi
jego podstawę. 

Paweł Sadowski i zespół
 

FUZJA WYOBRAŹNI
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"Kocham ludzi i świat, który mnie otacza, a malarstwo
jest pasją, poprzez którą mogę tę miłość wyrażać..."

Spod jej pędzla wyszło wiele obrazów na specjalne zamówienia m. in. dla
Watykanu. Uprawia malarstwo realistyczne i surrealistyczne, uwielbia
realizm magiczny. Jej życiowe motto to:

ur. w 1975 roku w Warszawie.
Tu mieszka i pracuje. Swoją
przygodę z malarstwem
rozpoczęła w 1993 roku
w Pracowni Malarstwa
Klasycznego warszawskiego
portrecisty Jana W. Piechury.
Uczyła się malarstwa, 
 współpracowała z mistrzem kilka
lat. Na swoim koncie ma kilka
wystaw zbiorowych oraz
indywidualnych. 

Monika Krzymińska - Śluborska

Jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za
granicą.



Poza czasem 2
80 x 70cm - olej na płótnie - 2022

Monika Krzymińska - Śluborska

Poza czasem
80 x 60cm - olej na płótnie - 2022 

Z rozwagą wchodzę
W nowy wymiar
Wiem, że tego chcę,
A waham się.
Prowadzę dialog
Z moją duszą,
Wyciszam rozum,
Otwieram serce...
Już tylko miłość
I wdzięczność,
Magiczny stan...
Chodź za mną,
Poprowadzę Cię,
Jestem Twoim Aniołem...

Consideration
100 x 100 cm - olej na płótnie - 2022



"Miarą mojej twórczości jest bezmiar mojej wyobraźni."

Buduje odwołania do nas samych, do tego kim byliśmy, jak zmieniała się
nasza tkanka indywidualna oraz społeczna. Uważa, że nie da się być tu
i teraz bez zgłębienia praźródła samego siebie. Świadomość możliwości
i ułomności to fundament bycia mocnym rozumowo. Te dość silne często
emocje, sentymenty i idee są pożywką dla jego wyobraźni. Dzięki nim
wzrasta mentalnie i może tworzyć dalej i dalej, sięgać do
niewyczerpalnego źródła inspiracji twórczej.

Łukasz Milak-Kalinowski 
ur. w 1984 roku w Opocznie.
Malarz i rzeźbiarz pochodzący z rodziny
o tradycjach sztuk plastycznych.
Wrażliwość twórczą budował od
dzieciństwa. Uczestnik i laureat wielu
konkursów artystycznych. Słuchacz
kierunku Malarstwa i Rysunku na
Akademii Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Jego obrazy znajdują się w kolekcjach
polskich i zagranicznych.

Jego malarstwo to nierozpoznany świat wyobraźni, w którym abstrakcja
miesza się z surrealizmem i obrazuje realne emocje w nierealnych
miejscach i poza czasem. Stara się też chwytać mikrosekundy
teraźniejszej rzeczywistości, utrwalając je w głowie jako wyraźne
wspomnienia. Stanowią one mentalne podglebie dla jego twórczości
i pokarm dla wyobraźni.  Usiłuje odzwierciedlać elementarne emocje jak
ból, strach, namiętność, czy spokój. Czyste podobrazie jest dla niego
niczym Tabula rasa, na którym maluje tak, jak rzeźbiarz wyprowadza
kształt dłutem z drewnianej deski.



bez tytułu
130 x 130 cm - akryle na płycie - 2022

1864
90 x 120 cm - akryle na płycie - 2022
W sposób niebezpośredni nawiązuję
w tym obrazie do motywów
wydarzeń, jakie miały miejsce w XIX
wieku, w mojej rodzinnej
miejscowości. Była to niewątpliwa
hekatomba ludności miasta Żarnów.
W 1864 roku na okoliczność
zakończenia najdłuższej fazy
epidemii cholery, mój przodek
Mikołaj Millak przy współudziale
lokalnej społeczności wzniósł
kapliczkę dziękczynną, której
patronką po latach stała się św.
Rozalia. 

Łukasz Milak-Kalinowski

bez tytułu
70 x 100 cm - akryle na płycie - 2021 
obraz został wypożyczony z ekspozycji i depozytu
Zabytkowej Fabryki Żelaza w Maleńcu (woj. świętokrzyskie)



"Patrząc w ciemność głęboką, stałem ze zdumieniem w oku,
sny śniąc jakich nikt z nieśmiertelnych nie śmiał śnić".

Edgar Allan Poe

Od 2008 roku prowadzi autorską pracownię sztuk plastycznych dla dzieci
i młodzieży w Mławie. Pasjonuje się kulturą XVIII i XIX wieku,
neogotykiem, literaturą Edgara Allana Poe, malarstwem Williama Blake’a,
Francisco Goya, Caspara Davida Friedricha.

Anna Pietruś - Bral
ur. w 1974 roku w Mławie.
Ukończyła Państwowe Liceum
Plastyczne w Gdyni na kierunku
Formy Użytkowe a następnie
studia na wydziale grafiki na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Zajmuje się
projektowaniem graficznym,
ilustracją, malarstwem jak również
edukacją. Przez wiele lat
współpracowała z wydawnictwem
Mac Edukacja.

Nieocenioną inspiracją są dla artystki sny jak również miejsca
odosobnione, ukryte, w których czas się zatrzymał. Artystka nigdy
nie nadaje tytułów swoim pracom. Pragnie aby to widz zatrzymując
się przed obrazem uruchomił swoją wyobraźnię przenosząc się
w jego świat. 



bez tytułu
60 x 80 cm - olej na płycie - 2022 

bez tytułu
60 x 100 cm - olej na płycie - 2022

Powiadają, że ona przewiduje ludzkie losy. A może
nawet wszystkich innych istot we wszechświecie. Ci
którzy ja widzieli mówią, że jest stara niczym gwiazdy.
Łączy ją podobno silna więź z naturą co odzwierciedlają
jej szaty niekiedy pokryte mchem przechodzące
w korzenie drzew chroniące niebieskie jaja mistycznej
sowy. Czasem przechodzą też w macki wijące się
pośród otchłani kosmosu. Z sową łączy ją niesamowita
więź. Podczas medytacji łączą swoje dusze i widzą
wtedy wszystko co się wydarzy i wydarzyć może.
Symbolem tej niezwykłej więzi można nawet
powiedzieć współistnienia są aureola z piór wokół jej
głowy, zwiewne szaty układające się w skrzydła ptaków
i gniazda pomiędzy korzeniami. Sowy są też bowiem
wiecznymi strażnikami. Strzegą równowagi i porządku
w czasoprzestrzeni. Kiedy umiera strażnik z jaj wykluwa
się kolejny i zajmuje jego miejsce.

bez tytułu
60 x 100 cm - olej na płycie - 2022

Anna Pietruś - BralBarbara Lasota



Do najbardziej znanych motywów w jego twórczości należy bez wątpienia
cykl portali, w których porusza tematykę tajemnicy życia i śmierci.

Grzegorz Rombel
ur. w 1974 roku w Żyrardowie
Ukończył studia w Związku
Nauczycielstwa Polskiego
w Warszawie na kierunku
animacji kulturalnej. Twórczo
jest związany ze środowiskami
artystycznymi w kraju i za
granicą. W swoich pracach
podejmuje tematykę określaną
mianem realizmu magicznego.
Prace jego cechuje głęboka,
często ukryta symbolika. 

Obraz XII jest mi szczególnie bliski. Zamyka on jakby ten cykl dwunastu bram, w
którym pragnąłem się zmierzyć z własnymi uczuciami, także z moim własnym
lękiem, w zetknięciu z przemijaniem życia. Na obrazie tym widzimy lekko
falujące morze, lodowe klify, niemal czarną bramę z bijącym z niej światłem,
a także ptaki lecące w kierunku tej bramy. Całość jest utrzymana niemal
w monochromatycznych, chłodnych barwach. Generalnie moja twórczość jest
utrzymana w podobnych tonacjach. Wyobrażam sobie, że ptaki te lecą do niej,
ku swojemu przeznaczeniu po to, aby przejść w inny wymiar. Może one same są
już jakby posłańcami ludzkich dusz na ich drodze do innego świata... Wierzę
w to, iż to życie tutaj jest pewnym etapem w poznaniu prawdy. Nie wiem, czy
jest życie wieczne...? Czy też może nasze dusze powracają
w kolejnych wcieleniach tu na ziemię, aby dążyć do doskonałości...?A może są
inne światy, inne wymiary, dla których nasze życie i śmierć są kluczem, który je
otwiera...?

"Non Omnis Moriar"
Horacy



Grzegorz Rombel

bez tytułu
90 x 90 cm - olej na płótnie - 2021

Nokturn I
80 x 80 cm - olej na płótnie - 2016

Wieża czasu
42 x 60 cm - tusz/akryle na papierze - 1999

Wieża Czasu pojawiła się w moim śnie.
To było niesamowite wrażenie, gdyż
wszystko tam było w ruchu, w jakiejś
potężnej dynamice. Niebo wokół wieży
było ciężkie od nisko wiszących,
burzowych chmur. Wyglądało też tak,
jakby toczyło się, jak walec wokół tej
wieży. Wszystko to działo się w jakimś
huku, w totalnej kakofonii dźwięków.
Nie zapamiętałem, czy było więcej
ptaków, czy tylko jeden...? Ja chyba
stałem na drodze, którą zresztą widać
na tym rysunku i patrzyłem na całość
przejęty potęgą tego, co miało miejsce
w tym śnie. Czy udało mi się uchwycić
to wszystko, co wtedy widziałem...? Nie
sądzę. Tu na rysunku zwarłem jedynie
jakiś drobny zapis z całości.
Zapomniałbym... Przecież w tym
wszystkim jeszcze słychać było dzwony
i bicie zegarów. Każdy wskazywał inną
godzinę.



dominuje temat kobiecości, ucieleśniany w wyrazistych wizerunkach
postaci, często z odległych krain geograficznych. Artystka - niekiedy
bawiąc się konwencją - zarówno kreśli pewne archetypy kobiecości ale
również prowokuje widza do odbioru stanów emocjonalnych i uczuć
bohaterek prac. Na ich twarzach maluje się poczucie dumy, godności ale
też frywolności, niepewności, rozterek, nadziei. Wyraźnie widoczne jest też
stopniowe przechodzenie od ujęcia symbolicznego ku coraz bardziej
zindywidualizowanym portretom psychologicznym. 

Katarzyna Jaczun
ur. w 1981 roku w Ostródzie.
Malarka, poetka, psycholog,
terapeuta, mama dwóch synów.
Pochodzi z Ostródy, żyje i tworzy w
Warszawie. W swojej pracy
terapeutycznej od lat wykorzystuje
malarstwo i nowatorskie techniki
artystyczne jako sposoby wyrażania
i zgłębiania siebie. Sztuka to jej
największa pasja. W dziedzinie
malarstwa kształci się
samodzielnie. W jej pracach 

Innym ważnym obszarem malarstwa jest obszar pojęć abstrakcyjnych, jak
kosmos, świadomość, pamięć, a także wątki marzeń sennych oraz nocy.
Te dwa skrzydła twórczości łączy szczególna rola koloru. To on stwarza
nastrój prac, ich wydźwięk, temperaturę, harmonię. Specjalizuje się
głównie w technice akrylu wykorzystując laserunek. Jej prace można
znaleźć w dobrych domach aukcyjnych i w prywatnych kolekcjach.

„Malarstwo wyzbyte zmysłowości jest martwe."



Rodzina
100 x 70 cm - akryle na płótnie - 2022

Mona
130 x 90 cm - akrylena płótnie - 2019

Księżniczka o magicznych włosach
80 x 120 cm - olej na płótnie - 2021

Katarzyna Jaczun

Ten obraz ma smutną a zarazem piękną historię.
Powstał na zamówienie człowieka, który kochał
sztukę łaknął jej esencji.
Miał zaledwie 21 lat gdy zmówił u mnie pierwszy
obraz. Każdego kolejnego obrazu - wyczekiwał,
opowiadał o nim, cieszył się jeszcze przed jego
otrzymaniem. Potem długo i żywo komentował
każdy, przesyłając spontaniczne fotorelacje.
Ostatni zamówiony obraz był dla niego bardzo
ważny. Opowiada historię ojca i syna, jeden jest
skorpionem , drugi lwem, przeglądają się sobie
nawzajem, rywalizują ze sobą, szukają zrozumienia,
są ze sobą nierozerwalnie związani. Pozostałe
elementy to symbole rodziny. Jest to także scena, na
której rozgrywa się samoświadomość tego młodego
człowieka. Pomysł na obraz powstał spontanicznie.
Przemek skomentował go we właściwy sobie sposób
i dał mi wolną rękę. Potem, jak zawsze - nie mógł się
go doczekać.
Gdy dowiedział się o wystawie planował na nią
przyjechać. Chciał też aby został na niej wystawiony
ten obraz. Był wzruszony i podekscytowany myślą, że
obejrzy go wiele osób. Przemek ujrzał ukończony
obraz 2 dni przed swoją tragiczną i niespodziewaną
śmiercią. Obraz przebył długą drogę. Jest tu by uczcić
Jego pamięć.



"Malarstwo jest najpiękniejszym sposobem na
ukazanie tajemnic naszej podświadomości"

lub szczytami ale także wnętrza, w których tylko na pozór wszystko wydaje
się zwyczajne. Tematyką tych prac jest konfrontacja człowieka z dziwnymi
zdarzeniami, potworami lub osobliwymi stworzeniami, które uosabiają lęki
i trudności, którym musi sprostać współczesny człowiek. 

Justyna Koziczak
ur. w 1991 roku  we Wrocławiu.
Jest absolwentką wrocławskiej
Akademii Sztuk Pięknych, na kierunku
Restauracja i Rekonstrukcja Ceramiki
i Szkła. Po ukończeniu studiów Justyna
poświęciła się malarstwu i ceramice. 
Jej prace to kompozycje, których
stylistyka może nasuwać skojarzenie ze
snami i podświadomością. Wykonane
w nurcie surrealizmu obrazy to
najczęściej bezkresne krajobrazy
z górującymi nad małą postacią ludzką
świątyniami, bramami

Styl Justyny ulega zmianie na początku 2020 roku, kiedy wraz z eksperymentami nad
światłem i kolorem, autorka nie skupia się na narracji i figuratywności, tworząc prace
charakteryzujące się ekspresyjnymi pociągnięciami pędzla. Obrazy te są niemal
abstrakcyjne, pełne detali utworzonych za pomocą zdecydowanych, widocznych
śladów pędzla, jak sceny z pogranicza jawy i snu. W pracach tych dużą rolę odgrywa
światło, które, usytuowane w centralnej części obrazu, wydobywa z mroku kształty
zwierząt i postaci ludzkich, splątanych w przypominających barokowe dekoracje
kształtach. Justyna tworzy głównie w dwóch technikach: tradycyjnej, olejnej na płótnie
oraz w swojej autorskiej technice przepalania metalu i malowaniu na spalonych
śladach za pomocą emalii i farb akrylowych. 
Justyna wystawiała swoje prace na wystawach we Wrocławiu i Londynie ale także
w Mediolanie, Wenecji i na światowych targach sztuki w Dubaju. Jej prace znajdują się
na kilkunastu okładkach płyt muzycznych zespołów rockowych i metalowych z USA,
Kanady, Norwegii i Wielkiej Brytanii. 



Altar of all gods
100 x 100 cm - olej na płótnie - 2022 

Spring or the girl with yellow towel
61 x 76 cm - olej na płótnie - 2021

Fountain of Youth
80 x 110 cm - olej na płótnie - 2022

Podczas studiów pracowałam na
wielu obiektach historycznych, w tym
przy kilku barokowych ołtarzach. Ich
forma niezwykle mnie inspiruje,
dlatego też często wykorzystuję
stylizowany motyw ołtarza w swoich
pracach. W obrazie 'Fountain of
Youth' ( Źródło Młodości) również
eksperymentuję tę formę nadając jej
nieco orientalny charakter, tę
stylistykę zaczerpnęłam z sakralnej
sztuki buddyjskiej z Azji południowo-
wschodniej. Choć legenda o Źródle
Młodości powstała podczas
kolonizacji Ameryk, to po dziś dzień
współczesny człowiek podejmuje
często niemożliwą do wygrania walkę
z przemijaniem,jak konkwistador
wyruszający w głąb dżungli
w poszukiwaniu mitycznego źródła,
tak i po dziś dzień ludzie próbują
oszukać śmierć i uzyskać
nieśmiertelność. 

Justyna Koziczak



"Moja twórczość jest wizualnym komentarzem
moich przemyśleń"

Jednocześnie używane są jako pretekst, aby nada szerszą perspektywę
tematyce poruszanej na obrazach. Metaforycznie obrazują zjawiska
zachodzące w świecie rzeczywistym.
Całość ukazana w stylistyce surrealistycznej i symbolicznej tworzy światy
przeznaczone dla widza szukającego estetycznej satysfakcji, ale też
zgłębiającego charakterystykę ukazywanych zjawisk. 

Kolorystyka obrazów to kolory złamane i stonowane w tle, ustępujące czystym
i intensywnym pierwszego planu. Tworzące subtelną perspektywę barwną.
Nasycenie traktowane jest jako czynnik kompozycyjny, z jednej strony
nadający nastrój i harmonię, z drugiej, hierarchizujący poszczególne elementy,
nadając kierunki obserwacji odbiorcy w stronę elementów istotnych dla
danego dzieła. 
Malarz określa swoje prace jako „stworzone z potrzeby wewnętrznej”,
wynikającej z przemijania jednostki ludzkiej, jej relacji ze światem i miejsca
w społeczeństwie. Konsekwentnie przekazuje nam własne postrzeganie
rzeczywistości w sposób oryginalny i zasługujący na uwagę. Ta idea staje się
jego najważniejszą formą wypowiedzi artystycznej.

Paweł Sadowski
ur. w 1981 roku w Białymstoku.
Malarz o solidnym warsztacie, gdzie
głównym źródłem inspiracji są
zagadnienia z zakresu nauk ścisłych,
społecznych i humanistycznych. 
 Kobiety obecne na obrazach, tworzą
pomost pomiędzy światem piękna,
a światem nauki. To one są głównym
podmiotem determinującym kompozycję,
wpływającym na tworzący się nastrój
i harmonię dzieła. Dominują nad nim.



Obraz "Astronomia" jest pierwszym
z nowej serii obrazów poświęconych
personifikacjom technik poznawczych
stosowanych w metodzie naukowej takich
dziedzin, jak: astronomia, fizyka,
matematyka czy geografia.
W odsłonie o "Astronomii" podnoszone są
kwestie genezy tej dziedziny. Jako jedna z
najstarszych nauk, otwiera historię
dziejów po rewolucji poznawczej, której
początek datujemy ok 70 000 lat temu. To
wtedy ludzie zaczęli spoglądać w niebo
i zastanawiać się nad tym  co widzą.
Zaczęły powstawać budowle
przepowiadające przyszłość -
astronomiczne kalendarze, przewidujące
sezonowość nadchodzących plonów.
Cywilizacje wyposażone w takie narzędzia,
były lepiej przygotowane na nadejście
kolejnej rewolucji - agrarnej.

LEMniskata
50 x 60 cm - olej na płótnie - 2021 

Paweł Sadowski

Astronomia
60 x 70 cm - olej na płótnie - 2022

Bańka (informacyjna)
50 x 60 cm - olej na płótnie - 2020



Malarstwo jest bowiem wołaniem do poszanowania świata zwierząt, naszej planety
i rozważnego korzystania z jej zasobów. Ziemia nas karmi, przyodziewa, udostępnia
nam miejsce do życia i rozwoju, natomiast człowiek, wykorzystując zachłannie
i nierozważnie jej zasoby, zniszczy sam siebie, ale po nim Ziemia się odrodzi w nowej,
lepszej formie – czy bez człowieka? To zależy już tylko od nas. Zawarte w obrazach
symbole nawiązują do cyklów: nieskończoności, przemijania, rozpadania i odrodzenia,
nieustannej powtarzalności tych procesów oraz symbiozy człowieka z Uniwersum.

Diana Żarów
ur. w 1981 roku w Zamościu.
W swojej twórczości nawiązuje do
nurtów surrealizmu, realizmu
magicznego oraz symbolizmu.
Stosuje zazwyczaj czasochłonną
technikę laserunkową, a prace mają
przemyślaną i zaplanowaną
koncepcję. W ostatnim czasie
w dorobku malarki wyraźnie
zarysowuje się fascynacja mitologią
słowiańską, powrotem człowieka do
korzeni, prostego życia w symbiozie
z naturą i wszechświatem.

W jej pracach czai się często pewien niepokój, niedopowiedzenia i delikatne sugestie
kierujące widza ku refleksji na powyższe tematy. Motywy w nich zawarte mają
symboliczne znaczenie i ukryty przekaz, a ludzie i zwierzęta często występują w
rolach opiekuna lub ostrzegającego. Zawarte są także symbole nieskończoności –
muszle, spirale bluszcze i liany oplatające człowieka. Stałym ich motywem jest
kobieta: jako dająca nowe życie, chroniąca je, delikatna a jednocześnie silna
i niezwyciężona. Jako kapłanka oddająca cześć naturze, nierozerwalnie związana
z instynktem opieki, ciepła czy też niesienia pokoju. Artystka ucieka w świat
wyobraźni przed szaleńczym tempem obecnego życia, malując swe marzenia
i odkrywając przed widzem niesamowitości świata przyrody z nadzieją, że jej obrazy
mogą stać się inspiracją, medytacją, refleksją, a być może również uświadomieniem
sobie naszych potrzeb głęboko skrywanych przed światem.

„Sztuka nie musi być piękna, sztuka ma poruszać widza, wyzwalać emocje,
prowadzić do konfrontacji z własnymi poglądami i wyobrażeniami”



Feeder of fear
80 x 110 cm - olej na płótnie - 2022

Byłam – jestem – będę
65 x 100 cm - olej na płótnie - 2022 

Posłańcy
65 x 81 cm - olej na płótnie - 2022

Obraz ma wielowymiarowe przesłanie
i zawiera dużą dawkę symboliki. Czarne
kruki, utożsamiane często z nocą,
strachem i śmiercią są karmione przez
ludzkie lęki i subiektywne wykrzywione
widzenie świata. Kiedy człowiek - lub
społeczeństwo - wpada w obsesję.
Sączone są negatywne myśli i idee,
a więc zaczyna się szaleńczy taniec
rozlewający się jak rzeka wciąż dalej
i dalej.

Diana Żarów



fot. Jacek Mójta

fot. Barbara Kalinowska
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