
Trzy 

Czas dla niej 

 

Wystawa „Trzy. Czas dla niej” ma być zachęceniem do tworzenia dla siebie, chęci 

posiadania pasji, rozwoju osobistego, nadania drugiego sensu oprócz codziennej 

prozy życia. Każda z nas może kreować siebie: od matki, żony, femme fatale, singielki, 

marzycielki i tej mocno stąpającej po ziemi, przez infantylną i poważną, lubiącą modę 

i nie, aż po cichą i pewną siebie – wszystkie portrety kobiet.  

Trzy pomysły na stworzenie indywidualnego wydarzenia. Chęć podzielenia się pasją. 

Pokazania, nie tylko kobietom, że sztuka może definiować każdego z nas, daje 

możliwość odkrywania siebie i innego świata.  

Trzy kobiety, które jednoczy pasja, prezentujące różne, aczkolwiek na swój sposób, 

wyjątkowe oblicza. Niekoniecznie zdefiniowane jako malarki, fotografki, artystki – w 

szerokim tego słowa znaczeniu. 

Trzy portrety kobiet, z trzech różnych części naszego kraju, z różnymi poglądami, o 

różnym stylu bycia, o innych rolach społecznych, które wkroczyły w świat sztuki, 

każda z innym bagażem doświadczeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Marika Śliwa „Sztuka jednego dnia” (Kraków) 

„2014 rok był dla mnie przełomowym. Zyskałam kolejną - ważną rolę „ja-matka”, i co 

ważniejsze przyczyniłam się powstania nowej istoty - dziecka. Koncepcja “sztuki 

jednego dnia” powstała naturalnie jako potrzeba wyrażenia siebie i konsekwencja 

narzuconych ram czasowych w których musiałam zamknąć obraz. Malowanie traktuję 

częściowo jako element autoterapii, gdyż jest to jedyny moment na intymną relację ze 

swoim ja, na zatracenie się w kolorach, oderwanie od rzeczywistości. Jestem związana 

ze swoimi pracami, w każdy obraz wkładam część siebie. Lubię wśród nich przebywać 

i trochę się z nimi oswoić zanim znikną, aby cieszyć oko innej osoby. Fascynuje mnie 

natura ludzka i kondycja naszego ciała, ale też przyroda z całym bogactwem barw i 

różnorodności, które stanowią nieustanną inspirację. Akrylowa seria "Ptaki" jest 

kontemplacją nad ich pięknem, z drugiej strony zaś wyrażeniem fantazji o 

przynależności do innego gatunku. Bo któż nie chciałby latać.” 

 

Bella Hadid dla Vogue Paris według Mario Sorrenti, 24x32, akwarela, 2017 



 

Better day Flamingo, 70x80, akryl na płótnie, 2017 

 

Art of movement I, 21,6x 27,9, tusz i akwarela, 2017 



2. Klaudyna Koziel „Percepcja kobiecości” (Kielce) 

„Kobieta stanowi dla mnie immamentną część rzeczywistości kulturowej i sfery 

uczuciowej. Wokół kobiety buduje aurę tajemnicy, niezwykłości, niedopowiedzenia. 

Kanon piękna twarzy modelek, ma zachęcać widza do kreowania historii z którymi sam 

może się utożsamić. Każdy kolejny portret jest następstwem poprzedniego – 

podobieństwo twarzy służy kodyfikacji, prowadzącej do ujednolicenia i cykliczności. 

Bohaterki moich prac są do siebie podobne lecz wyróżnia je inna uczuciowość. 

Podobieństwo ma zmusić odbiorcę do wyłuskania tego co kluczowe, czyli stanu 

uczuciowego każdej przedstawianej kobiety. Odbiór staje się wtedy przeciwny sferze 

wizualnej (multiplikacji podobnych twarzy). Cykl może być traktowany na różne 

sposoby, jako historia jednostki, jej przeżyć przekutych w mit o kobiecie, lub jako 

pojedyncze historie, które składają się na kanon odbioru kobiety. Zaczarowuję na 

nowo wizerunek: mityczna, wrażliwa, fascynująca, nie dającą się zaszufladkować”  

 

Rozwiązania, 50x50, akryl na płótnie, 2017 



 

Ulatniam się, 50x50, akryl na płótnie, 2016 

 

Powiem Ci, 50x50, akryl na płótnie, 2017 



 

3. Paulina Krzysztofek „Foto-ona” (Sopot) 

„Kobietę przedstawiam w sposób surrealistyczny, najczęściej obnażoną, budząca 

skrajne interpretacje. Poprzez swoją twórczość, odchodząc od artystycznych 

standardów, tworzę unikatową formę foto-malarstwa. Dynamizm i silne kontrasty 

wprowadzają nas w złożoność ludzkiej psychiki – każdy z nas jest przedstawicielem 

różnej indywidualności. Moje podstawowe narzędzia to pędzel, aparat i komputer. 

Staram się bawić łączeniem różnych technik.” 

 

 

200x90, wirtualne malarstwo (fotografa, photshop), 2017 



 

200x150, wirtualne malarstwo (grafika, photoshop) 2017 

 

199x76, olej; akryl, 2017 
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