
 

 

 

Po raz kolejny zestawiasz na wystawie obrazy abstrakcyjne z serią portretów typograficznych. Czy 

są to dwa zupełnie osobne nurty w Twojej twórczości, czy też wzajemnie się dopełniają i uzupełniają? 

Do niedawna traktowałam abstrakcję i malarstwo portretowe jako dwie odrębne, kompletnie 

niezestawialne wystawowo dziedziny mojej twórczości, aż do odkrycia, że to właśnie ich połączenie 

w jednej ekspozycji nadaje im nową wartość. Przecież są tworzone dokładnie tą samą techniką 

nawarstwiania malunku, z tą samą dbałością o detal, z podobnie ukrytymi ścieżkami i tajemnicami. 

Ciekawe jest też kontrastowe zestawienie zróżnicowanych wielkościowo prac - abstrakcje są 

wielkoformatowe i ich oglądowi sprzyja odległość oraz duża przestrzeń wystawiennicza, z kolei 

portrety wymagają bardziej intymnego odbioru.  

 

Najbardziej rozpoznawalne w kontekście Twojej twórczości są jednak obrazy figuratywne, to one 

prawdopodobnie cieszą się największym zainteresowaniem odbiorców. Dlaczego właśnie portret 

uczyniłaś głównym motywem swojej twórczości? 

Zainteresowanie człowiekiem było centralnym punktem mojej twórczości od jej zarania, ale od kilku 

lat obsesyjnie drążę temat portretu „na miarę naszych czasów”. Fascynuje mnie zakłócenie, 

nieczytelność i swoisty horror vacui wizerunku ludzkości, który wyziera z mediów. 

 

Twoje obrazy figuratywne bywają nazywane „portretami typograficznymi”, w wielu pracach, 

zarówno figuratywnych, jak i w abstrakcjach, pojawia się liternictwo. Czy jego użycie jest jedynie 

zabiegiem formalnym, czy wpływa również  na warstwę treściową obrazu? 

Użycie typografii ma bardzo prostą genezę, wywodzącą się z nadmiaru informacji w obecnej 

rzeczywistości. W przeważającej części prac, liternictwo jest użyte jako czysto formalny budulec 

obrazu. Tak jak impresjoniści posługiwali się plamą, a pointyliści - punktem, tak ja używam litery 

lub cyfry jako podstawowego „atomu” tkanki malarskiej. Tworzę również serie „pisane”, takie jak 

malarskie pamiętniki z lat 2011-12 czy obrazy zawierające poezję albo konkretne przesłanie. Ukryte 

pod warstwami farby słowa to wizualne zagadki, wymuszające na odbiorcy staranny ogląd obrazów 

abstrakcyjnych, naprowadzające na odpowiednią interpretację. 

 

Abstrakcja ma to do siebie, że nie stara się komentować rzeczywistości, daleko jej do publicystyki 

czy literackości. O czym zatem są Twoje prace abstrakcyjne? 

O przestrzeni, również tej wirtualnej. O iluzji, głębi, alchemii. O nawarstwianiu, budowaniu i 

niszczeniu. Ostatnie prace z serii „Palimpsest” dotyczą współczesnej wędrówki ludów, nakładaniu 

się kultur. Nieprzypadkowo stosuję w nich czcionkę arabską. W związku z tym, o czystej abstrakcji 

nie ma tu mowy. 

 

W  Twoich pracach istotną rolę odgrywa gest malarski oraz praca z materią. Czym dla Ciebie jest 

proces twórczy, jak wygląda? Czy jest równie ważny jak efekt finalny? 

Mój proces malarski jest niezwykle złożony, a nad jego rozwinięciem pracowałam tyle lat i używam 

do niego tak dziwnych środków, że jest on właściwie niepodrabialny. Czasami mam ochotę pójść na 

skróty i po prostu namalować obraz, ale wówczas zabrakłoby tego alchemicznego pierwiastka. 

Najdłużej trwa tzw. postprodukcja, czyli finalne cyzelowanie, po usunięciu warstw folii i pigmentów. 

Na nowo trzeba znaleźć wtedy anatomię twarzy czy popracować nad wszelkimi niespodziankami, 

których nie jestem w stanie przewidzieć w twórczym procesie. Mam naturę eksperymentatorki, więc 

często serie moich prac znacznie różnią się od siebie. Pewne pomysły porzucam po jednorazowej 

próbie, inne rozwijam w nieskończoność, ale zawsze trzymam się, mówiąc skrótowo, 

wielowarstwowości. Byle tylko nie popaść w nudę i rutynę… 

 

Czy w Twoim przypadku proces powstawania dzieła sztuki to zaplanowane z góry działanie? 

Ciekawi mnie, czy czasem zostawiasz miejsce na przypadek i dajesz się zaskoczyć? 

Przypadek jest nieodłącznym elementem mojej pracy i często źródłem nowych pomysłów - jak to 

zresztą w historii różnych wynalazków z przypadkiem bywało. Zamalowując kolejne warstwy 



 

 

obrazu, tracę kontakt z tym, co pod spodem i często ta niewiedza oraz zupełnie zaskakujące 

połączenia pigmentów czy kształtów decydują o unikatowości pracy. Ma to miejsce szczególnie w 

najnowszych abstrakcjach, gdzie - oprócz charakterystycznej dla mnie linearności - spontanicznie 

rozlewam farby na płótno, powtarzając ten proces kilkakrotnie, na koniec „dyscyplinując” te 

przypadkowo powstałe formy. 

 

Często mówisz o swojej twórczości w kontekście „ducha czasów”.  Rozumiem, że inspirują Cię 

aktualne tendencje, myśli, przemiany. O czym powinna być sztuka dzisiaj ? Jaka współczesna 

problematyka interesuje Ciebie jako artystkę najbardziej? 

Tworzę dla mojego pokolenia - czyli ludzi, których życie, po raz pierwszy w historii ludzkości, 

rozgrywa się w dużej części w rzeczywistości wirtualnej. Mogłabym tu zaprząc dawne idee 

futurystów, marzących by oddać w sztuce pęd cywilizacji. Nasza jeszcze bardziej przyspieszyła. 

Jednocześnie, moje malarstwo z niezwykłym szacunkiem patrzy na tradycję, również warsztatowo, 

co w obecnych czasach bylejakości może być jego dodatkową wartością. 

 

W obszarze technologicznym stosujesz z kolei laserunkową technikę starych mistrzów, łącząc 

ją z wymyślonymi przez siebie rozwiązaniami. Co daje tego typu połączenie? 

Obrazy dawnych mistrzów, dzięki światłu pochodzącemu z tła, miały w sobie niezwykłą, wręcz 

trójwymiarową głębię, która, jak wiadomo, jest moją obsesją. Na drugim biegunie są wszelkiego 

rodzaju struktury, podchodzące niemalże pod relief, które też lubię. Z pasją mieszam techniki, tak by 

zafrapowany odbiorca oglądał moje prace pod każdym kątem. 

 

Jako artystka odniosłaś duży sukces komercyjny, Twoje obrazy podobają się szerokiemu gronu 

odbiorców. Czy taka sytuacja ułatwia rozwój twórczy? Interesuje mnie też, czy podczas tworzenia 

jest miejsce na myślenie o odbiorcy? 

Zakaz myślenia o obrazie jako towarze to zasada numer jeden. Z drugiej strony, całkowity brak 

dbania o rynek komercyjny ma bardzo negatywne skutki dla egzystencji artysty. Jestem jednym z 

nielicznych (statystycznie) przypadków utrzymywania się tylko i wyłącznie z własnej twórczości, 

bez innego etatu. Dlatego mądra polityka na rynku sztuki, szacunek dla galerystów, kolekcjonerów 

czy - po prostu - odbiorców, były dla mnie niezbędnymi składnikami przetrwania. Po wielu latach 

walki, mogę sobie teraz pozwolić na komfort tworzenia bez jakiejkolwiek presji i skupieniu uwagi 

na projektach i wystawach niekomercyjnych.  
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