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Rysunek, często szybszy i bardziej intuicyjny niż malarstwo, bywa pierw-
szym zapisem myśli artysty. Ze względu na poszerzenie wachlarza środ-
ków, którymi może współcześnie operować twórca, rysunek stał się poję-
ciem bardzo szerokim, niejednokrotnie zakrawającym o inne dziedziny: 
rzeźbę, instalację, grafikę. „Współczesność” rysunku nie zwalnia artysty ze sku-
pienia i uwagi, które powinien poświęcić solidnemu oraz przemyślanemu 
warsztatowi. Pomimo często niebanalnych i autorskich technik, analizując  
i opisując rysunek nadal powracamy do operowania klasycznym nazewnictwem; 
mówimy o świetle, kompozycji, rysunkowej materii, kresce, nastroju, płaszczyźnie, 
narracji. Te środki wyrazu, syntetyzowane i opracowywane w indywidualny spo-
sób, służą przede wszystkim precyzji myśli opisującej współczesny artyście świat.

To właśnie ta myśl oraz poziom intelektualny i warsztatowy rysunkowych projektów 
powstających w Pracowni skłoniła nas do realizacji przedsięwzięcia interneto-
wej wystawy-widmo. Nie chcemy, żeby prace trafiły do szuflady. „Wystawa, któ-
rej nie będzie” to odpowiedź na niemożność ekspozycji prac Studentów podczas  
wydarzeń odbywających się cyklicznie pod koniec roku akademickiego na Wy-
dziale Malarstwa. Paradoksalnie, trudna dla wielu sytuacja, w tym przypad-
ku otworzyła przed Studentami nowe możliwości. Oprócz reprodukcji, które  
w oczywisty sposób nie zastąpią bezpośredniego odbioru sztuki, skupiliśmy się  
w większym stopniu na analizie kontekstu wystawienniczego jako nieodłącznej 
składowej rysunku współczesnego oraz dodatkowego nośnika jego treści. Tym 
razem sztuki nie ogranicza przestrzeń budynku, nie ogranicza jej budżet, a każdy 
może „zrealizować” swoją wizję – odważną, spójną i bez skrupułów.

Katarzyna Dyjewska,  
asystentka w Pracowni Rysunku Prof. Tomasza Milanowskiego

WYSTAWA, 
KTÓREJ NIE 
BĘDZIE WYSTAWA, KTÓREJ NIE BĘDZIE



Andrzej Kulig
Uporczywie wracam do motywu autoportretu. W medytacyjnym 
sposobie poszukiwania doskonałego warsztatu i piękna formy, 
jakim jest dla mnie rysunek, pojawiają się niepokojące, czasem 
melancholijne treści. Przyglądam się swojej głowie i w skupie-
niu studiuję jej kształt. Czuję, że ta twarz jest dowodem mojego  
istnienia i określa mnie, jednocześnie stając się granicą pomię-
dzy mną i światem, z którym chciałbym się stopić. Intryguje 
mnie, czym właściwie jest uwięzione w głowie JA, na ile moja 
tożsamość zależy od ciała i w jaki sposób nadaje ono formę mojej  
egzystencji. Co stałoby się, gdybym pozbył się swojej gło-
wy? Co stałoby się, gdybyś ty pozbył się swojej? Co stałoby się,  
gdybyśmy się zamienili?

Bez tytułu, 
węgiel na papierze, 46x36 cm



Emilia mróz
Od jakiegoś czasu fascynują mnie stworzenia z głębin  
oceanów, między innymi ośmiornice, meduzy i żebropławy.  
Potrafią świetnie się kamuflować, czasem świecą w ciemności, 
odstraszając drapieżniki, nieraz opalizują wszystkimi kolorami 
tęczy. Niektóre potrafią upodobnić się do otoczenia lub są pra-
wie całkowicie przezroczyste. Właśnie te ciekawostki ze świata 
fauny skłoniły mnie do podjęcia tego tematu i to je próbuję 
przedstawić za pomocą rysunku. Od dawna podoba mi się sztu-
ka secesji, głównie ze względu na jej dekoracyjność i linearność. 
Inspiruję się nią w wielu swoich pracach. Poszukując odpo-
wiedniej barwy i materii rysunkowej, spróbowałam malowania  
herbatą. Najpierw zwykłą, a potem owocową.

1.
Bez tytułu,

tempera żółtkowa na papierze, A5

2.
Bez tytułu,

tempera żółtkowa na papierze, A5

1.

2.



kaja markiewicz
Prace pochodzą z pogranicza grafiki i fotografii. Są próbą 
odejścia od praktykowanej przeze mnie wcześniej figuracji 
i wyrazem chęci znalezienia nowych rozwiązań formalnych.  
Technika monotypii pozwala mi osiągnąć efekty niemożliwe do 
uzyskania za pomocą „tradycyjnego” rysunku. Ciekawi mnie jej  
ambiwalencja - łączy gest malarski z „surową” fotografią. Praca, 
poprzez mechaniczność rejestrowania stanowi swego rodzaju 
dowód. Z drugiej strony, ulotny cień często nie pozwala odbior-
cy na identyfikację naświetlonego przedmiotu, przekształca go 
w artystyczną interpretację otaczającego świata. W tej technice 
zainteresował mnie również element niespodzianki, efekt koń-
cowy jest niemożliwy do przewidzenia.

Bez tytułu, 
monotypia, 70x50 cm



karol motulewicz
Życie to relacja. Sztuka to jeden z wielu języków, którym  
możemy przekazywać sobie nawzajem cenne wartości.

Moją f ilozof ią obrazu jest to, by pozwolić mu rozmawiać  
z widzem. To obrazy mają mówić do ludzi oraz do mnie.  
Wolność odbioru sztuki jest moim zdaniem podstawową jej 
wartością, która pozwala, aby stawała się agorą, na której każdy 
może znaleźć dla siebie miejsce i czuć się swobodnie.

Prace te wykonuję techniką krzyżykową, pastelą olejną. Mogą 
kojarzyć się z pointylizmem, ale ich materia jest bliższa serwecie 
robionej na drutach - przy bezpośrednim kontakcie ma się wra-
żenie, że leżą na kartce, że można je unieść jak sieć pająka. Chcę 
przez technikę dotrzeć do własnej ścieżki duchowego wyrazu.

1.
MOTUS LEVIS, 

pastela olejna na papierze,  
70x70 cm

2.
70x70 – 4, 

pastela olejna na papierze,  
70x70 cm

1.

2.



Karolina Piotrowska
W swoich działaniach artystycznych staram się dotykać za-
gadnienia organiczności oraz struktury. Poszukuję złotego 
środka między dekoracyjnością, a minimalizmem. Najczęściej 
wybieranym przeze mnie środkiem wyrazu rysunkowego jest  
kreska – kompozycje z jej wykorzystaniem, mają dla mnie  
swego rodzaju medytacyjny charakter.

Materia II, 
ołówek na papierze,120x80 cm



Magdalena Apanasewicz
Ciekawią mnie zależności występujące w naturze, jej niepowta-
rzalność i efemeryczność, zestawienia faktur, kolorów oraz form. 
Mój proces twórczy polega na równoczesnym opracowywa-
niu kilku cykli, które na pozór odmienne, współgrają i wynikają  
z siebie nawzajem. Każdy z nich wymaga stosowania swoistych 
metod badawczych. Koncentrują się one na eksplorowaniu  
nowych technik, materiałów, testowaniu ich granic i procesu 
starzenia się oraz na mieszaniu rożnych mediów. Ostateczna  
forma eksperymentu twórczego zawsze zawiera w sobie element 
zaskoczenia. Przenikające się kolory płynącej farby, zamknię-
te w organiczną formę, mogą być częścią atomu, kamieniem  
i bakterią jednocześnie.   

1.
Bez tytułu, 

perforacja na papierze, 8x8,5 cm

2. 
Bez tytułu, 

perforacja na papierze, 10,2x10,5 cm

3.
Bez tytułu, 

perforacja na papierze, 10,2x10,5 cm

1.

2.

3.



Małgorzata bocian
Prowadzenie dzienników i pamiętników wiąże się z moją  
potrzebą wyrażenia myśli i emocji, a ich forma jest wynikiem  
wewnętrznego przymusu ukrycia ich treści. Nakładające się na 
siebie kolejne warstwy tekstu czy rysunku mają na celu ukrycie 
zapisków także przed mną samą. Ukrywam je, ponieważ się ich 
wstydzę. Gdyby nie ten wstyd, sposobem radzenia sobie z wła-
snymi przeżyciami byłaby dla mnie rozmowa. Mimo negatyw-
nej motywacji jaka stoi za powstaniem prac, rozwiązanie to ma 
swoje zalety: skupienie zapisów w obrębie jednej strony zaska-
kująco często pozwala na gruntowne przeanalizowanie proble-
mu. Dzięki tej autocenzurze mogę wykorzystać tekst nie tylko 
jako nośnik informacji, ale także znak plastyczny.

1.
Bez tytułu, 

długopis i gwasz na papierze, A4

2. 
Bez tytułu, 

długopis na papierze, A4

1.

2.



Natalia Gruszka
Punktem wyjścia do stworzenia prezentowanego cyklu stały 
się gazety reklamowe, ulotki, kolorowe magazyny oraz katalo-
gi, które postanowiłam zbierać, a następnie łączyć je w plansze. 
Wykorzystując znane mi techniki - farbę akrylową i markery - 
mogłam wydobyć z nich najistotniejsze elementy: atrakcyjnie 
wyeksponowane produkty i zaproponowane przez koncerny 
ceny. Pozbawione ornamentów oraz niepotrzebnych infor-
macji gazety zdradzają przemyślane strategie cenowe i praw-
dziwe intencje korporacji: osiągnięcie jak największego zysku  
ze sprzedaży. Prace powstałe na bazie biuletynów reklamowych są  
wyrazem mojej spontanicznej reakcji jako konsumenta na  
zasypywanie go tysiącami reklam i usług handlowych.

1.
Bez tytułu, 

akryl na papierze reklamowym,  
100x70 cm

2. 
Bez tytułu, 

akryl na papierze reklamowym,  
100x70 cm

1.

2.



Natalia Jakubowska
Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety. -  tak w jednym 
zdaniu mogłabym określić pole moich poszukiwań twórczych. 
W swoich pracach wykorzystuję cały przekrój piktogramów 
wskazujących na proekologiczne zalecenia. Strukturę znaków 
buduję za pomocą haseł wzmacniających ich wizualną repre-
zentację. Używam do tego analogowego sprzętu jakim jest 
maszyna do pisania. Moja twórczość jest tym, co pomijasz na 
opakowaniach, gdy bierzesz je ze sklepowej półki. Wielorazową 
torbą, której znów zapominałeś zabrać na zakupy, czy śmieciem, 
który miał być wrzucony do odpowiedniego kosza.

Z cyklu EKOTYPY, technika własna, 15x15 cm



Stanisław Kwieciński
Najpierw pielgrzymowałem przez pola, lasy i rzeki. Teraz rysu-
ję i maluję, bo to mnie unosi ku Stwórcy. Mądry Pan Jezus po-
wiedział: „gdzie dwaj lub trzej zgromadzą się w imię moje, tam  
jestem pośród nich”. Dlatego w swoich pracach skupiam się na 
przedstawieniu człowieka. To ważne, żeby człowiek nie był sam.

Kiedyś rysowałem prawą ręką, jednak z powodu wypadku  
jestem zmuszony do pracy ręką lewą. Sam się temu dziwię, ale 
podobno teraz lepiej mi wychodzi.

Tadeusz Kantor powiedział „sztuka jest swego rodzaju pojmo-
waniem życia” i ja się pod tym podpisuję.

Bez tytułu, 
100x70 cm, węgiel i gwasz na papierze



Sylwia Nurzyńska
W dobie nieustających bodźców ciężko wzbudzić w drugim 
człowieku zainteresowanie, zwrócić jego uwagę lub zatrzymać 
na dłuższą chwilę. Wywrzeć impuls, dać pole do zastanowienia, 
sentymentów, olśnień, zmian. Próbuję opowiedzieć o człowie-
ku i jego zniewoleniu, zmusić go do poszukiwań, powrotu do  
początków. Opisuję dzisiejszy świat, emocje i siebie, inspirując 
się  kolorami, kształtami, wydarzeniami. Głównym motywem 
mojej aktywności artystycznej jest natura. Uważam, że jesteśmy 
nią opisani - opisani w naturę, opisani w las. Cyklem prac „Wpi-
sani” chcę ukazać zderzenie świata naturalnego ze światem 
ludzkim. Naturę przezwyciężoną sztuką, sztukę przezwyciężoną 
naturą. Natura sztuki - sztuka natury.

Z cyklu Wpisani,
węgiel na papierze,  150x260cm



Karolina Kucharska
Moje rysunki wywołują brzydkie, wręcz odpychające wrażenie. 
Chcę przykuć uwagę, chcę byś spojrzał i je zapamiętał.

To składanka autoportretów, stworów i pokracznych zabawek. 
Mają być duże, straszne, przerażające. Bo dla mnie świat to nie 
piękne, wymodelowane twarze. Mój świat to nie świat purpuro-
wych misiów. Chcę wywołać w Tobie emocje, nawet te najgor-
sze. Chcę, byś się bał, zastanawiał nad moim życiem. Chcę byś 
patrzył, coś poczuł i nie był obojętny.

Kiedyś przyrównano mnie do Neue Wilde, wielki komplement.  
I tak właśnie ja dzisiaj widzę siebie i swoją twórczość. Ma być 
żywa i brutalna, szaleńcza i odpychająca - jak wolisz. Ma być.

Złość, długopis i akryl na papierze, 140x100 cm



Fabian Schreiber
Inspiruje mnie światło, w ostatnich pracach jako punkt wyjścia 
szczególnie upodobałem sobie ekstremalne oświetlenie sce-
ny klubowej. Zmienny rytm sztucznych świateł powoduje, że 
kształty ludzi stapiają się ze sobą, a człowiek staje się dosłow-
nie swoim rozmazanym cieniem. Zanurza się on w nowy stan 
świadomości. W transie jego zmysły są nadmiernie pobudzo-
ne, traci percepcję, kontrolę, poczucie rzeczywistości. Replikując  
zredukowane formy i soczyste barwy, a także badając wzajemne  
oddziaływanie ogółu i szczegółu, chcę oddać to szczególne  
wrażenie wibracji. W kolorowym klubowym tłumie gubią się  
cechy indywidualne jednostki a wyrazistość jej sensu zanika.

1.
 larPbuCk, 

pastel na papierze, 29,7 x 42 cm

2. 
 Shady Past, 

ołówek na papierze, 25 x 25 cm 

2.

1.



Katarzyna Janiak
Temat, jaki podjęłam jest mi bliski, bo związany z festiwalem 
Woodstock i jego celebracją. Skupiam się na przedstawieniu  
ludzi - rysuje moich przyjaciół oraz skupiska Woodstockowiczów 
podczas zabaw błotnych. Zależy mi, aby moje prace były rysowa-
ne swobodnie, poszukuję inspiracji w różnych technikach. Chcę, 
żeby rysunki pokazywały nieoczywisty klimat, nie zawsze rado-
sny, czasem niepokojący. Cały czas zastanawiam się co jest dla 
mnie ważniejsze - czy dopracowanie postaci i podkreślanie jej 
indywidualnych cech, czy jednak odrzucenie poprawnej anato-
mii na rzecz przedstawienia tłumu oraz nastroju danej sytuacji? 
Moje rysunki są przede wszystkim poszukiwaniem odpowiedzi 
oraz zbieraniem doświadczeń.

1.

2.

1.
szkice z Woodstock’u, tusz na papierze, A4

2. 
Festiwal, tusz na papierze, 100 x 150 cm



Weronika Alberska
W swoich rysunkach nawiązuję do motywów czerpanych  
z przyrody oraz do cyklu życia. Obecnie inspirują mnie symbo-
le zwierząt, roślin i grzybów oraz przemijania. Ważny dla mnie 
jest moment wyjścia na przeciw zmianom, które obserwujemy 
i być może mamy na nie mniejszy lub większy wpływ. Interesu-
je mnie szukanie zależności i swojego miejsca, jako człowieka  
- w świecie, z którego pochodzę. Rysunek traktuję jako niewy-
czerpywalną możliwość wyrazu wizualnego, dialogu z przestrze-
nią, organicznością i poszerzeniem języka tworzonych przeze 
mnie form, oraz ciągłego rozwoju własnej ekspresji i wrażliwości.

1.

2.

1.
Przebieg życia, koń, pirografia na papierze, 73x92 cm

2. 
 Arbor, pirografia na papierze, 100x70 cm
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