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mi się podobała i zainspirowała mnie do własnych działań.
 
KS: jednym ze śladów tych poszukiwań w dziedzinie 
tkaniny są Twoje makatki…

BK: Makatki powstały na drugim roku studiów. Ponieważ 
nie studiowałam w typowej pracowni malarskiej, lecz  
w interdyscyplinarnej, mogliśmy używać każdego medium, 
nie tylko farb i ołówka. Mogliśmy robić video, fotogra-
fować. na każdym roku zadawano jakiś temat, który 
obowiązywał wszystkich studentów. na drugim roku był 
to temat „Polska”. Postanowiłam, że zmierzę się z nim 
przy użyciu makatek, które będą przedstawiały polskie 
przywary. stworzyłam cykl haftowanych prac z hasłami, 
które sama wymyśliłam i które miały ośmieszyć niektóre 
cechy Polaków. wybrałam tę lekką formę, gdyż łączyła 
się naturalnie z lekkością haseł. Był to jednocześnie mój 
pierwszy projekt związany ze sztuką ludową.

KS: wykorzystałaś konwencje tradycyjnych makatek, ale 
nie tylko z zakresu sztuki ludowej, wiejskiej, lecz raczej 
miejskiej…

BK: no właśnie. Makatki były wytworami sztuki ludowej, 
która przeszła do blokowisk. To była już sztuka miejska. 
ale odnosząca się do tradycyjnych wzorów i przekonań 
Polaków, ich przywiązania do historii, ale i pewnych 
systemów hierarchii społecznej, także w obrębie rodziny. 
stąd na przykład hasło: „Dobra żona tym się chlubi, że 
gotuje co mąż lubi”. 
Chciałam ośmieszyć niektóre absurdalne stereotypy np. 
wyszywając napis na jednej z makatek: „Gdy Marszałek 
jest na ścianie, wtedy dobre jest śniadanie”. 

KS: następnym krokiem po serii makatek był cykl wyci-
nanek, które pogłębiały tematy z zakresu sztuki ludowej  
i przedstawiały ludowe obrzędy dnia codziennego…

KS: Some of the traces documenting your quests in the textile 
world are your tapestries…

BK: Tapestries were made during my second year. Because I 
wasn’t studying in a typical studio but in an interdisciplinary 
one, we could use any type of medium, not only paints and 
pencils. We were allowed to make videos, take photos. Each 
year, all students were given a subject. During the second 
year the theme was ‘Poland.’  I decided to face it by making 
tapestries that would depict Polish vices. I created a series of 
works with embroidered mottos that I came up with; they 
were to satirize some of the Polish attributes. I chose this kind 
of unserious form because it could be naturally combined with 
the lightness of the mottos. At the same time it was my first 
project connected with the folk art. 

KS: You applied the convention of traditional tapestries, yet it 
wasn’t only the folk, countryside art it was rather an urban art…

BK: Exactly. The tapestries were the works of folk art that 
moved to the modern tower block estates. It was already an 
urban art. Yet, it was a reference to the traditional patterns 
and beliefs of Poles, their attachment to the history but also 
specific systems of social hierarchy, also applying to the family. 
Hence, the motto such as ‘‘A good wife only makes what the 
husband takes”. 
I wanted to ridicule some of the absurd stereotypes, e.g. by, 
embroidering one of the tapestries with a motto: “Marshal’s* 
face makes each breakfast taste.” 

KS: Next, the series of tapestries were followed by the series of 
paper cuts that further explored the themes of the folk art and 
presented everyday folk customs…

BK: Chronologically, the tapestries were directly followed 
by the paintings depicting people wearing folk clothes and it 
was the time when my interest in the folk ornament sparked.  

ko l e kC J o n e r k a

Z Bereniką Kowalską rozmawia Krzysztof Stanisławski

Dopiero w tym roku obroniła dyplom z malarstwa, otrzy-
mując wyróżnienie. Ma już jednak dość spory i dojrzały 
dorobek artystyczny, co mogłoby dziwić, zważywszy, że 
jeszcze niedawno była studentką. 
Jej prace zwróciły uwagę krytyków i marchandów już 
przed kilku laty, także uwagę Galerii STALOWA. 
Zachwyca nienagannym warsztatem, ogromną pieczo-
łowitością w oddawaniu szczegółów oraz tworzeniu 
niezwykłych ornamentów, zastanawia doborem staro-
świeckich, chciałoby się rzec, tematów, wabi stosowaniem 
wyszukanych motywów malarskich. 
W 2014 wiele zmieniło się w jej życiu: obroniła dyplom, 
przejechała wszerz Stany Zjednoczone od Nowego Jorku 
do San Francisco, kontynuuje wybitny cykl obrazów, myśli 
o następnych projektach, przeniosła się do Warszawy. 
Otwiera właśnie dużą wystawę indywidualną z pierwszym 
katalogiem w jej karierze. 
Berenika Kowalska – jedna z najoryginalniejszych mło-
dych malarek w Polsce!

Krzysztof Stanisławski: Zacznijmy od nie tak bardzo 
zamierzchłych czasów, od studiów…

Berenika Kowalska: studiowałam w akademii sztuk 
Pięknych w Krakowie, na wydziale Malarstwa. Moją 
pracownią wolnego wyboru była pracownia tkaniny arty-
stycznej Pani Profesor lilli Kulki. wybrałam tę pracownię 
ponieważ wcześniej, równolegle z pierwszym rokiem na 
Malarstwie, studiowałam projektowanie ubioru, też na 
asP. To był wspólny projekt akademii i krakowskiej firmy 
odzieżowej Fama, który zakończył się powstaniem kolekcji 
ubrań i pokazem mody. wtedy miałam pierwszy kontakt  
z tkaniną artystyczną. Praca z różnymi materiałami bardzo 

Co l l e C t i o n e r

Krzysztof Stanisławski’s interview with Berenika Kowalska

She has just graduated with honors receiving her diploma in 
painting this year. Yet, her artistic achievements are quite 
impressive and mature, which can come as a surprise since 
not so long ago she was still a student. 
A few years ago, her works drew the attention of art critics 
and dealers, including STALOWA Gallery’s attention. 
Her impeccable technique, enormous attentiveness to detail 
and unique ornaments are simply enchanting, her choice of, 
one could say, old fashioned subjects makes one think, she 
lures us with her use of the most exquisite painting motives.   
2014 changed a lot in her life: she graduated, took a trip across 
the United States from New York to San Francisco, she con-
tinues an outstanding series of paintings and thinks about 
new projects, she also moved to Warsaw. 
Now, she is opening a large individual exhibition that comes 
with the first catalogue in her career. 
Berenika Kowalska – one of the most original young painters 
in Poland!

Krzysztof Stanisławski: Let’s start by talking about the times 
that were not so long ago - your studies…

Berenika Kowalska: I was a student of the Academy of Fine 
Arts in Kraków and the Painting Faculty. For my free choice 
studio, I chose Professor Lilla Kulka’s artistic tapestry studio. 
It was because during my first year of Academy I was studying 
both painting and fashion design. It was a joint project of the 
Academy and Krakow’s fashion company Fama, a result of 
which was the collection of clothes and fashion show. It was 
my first contact with the art of textile. Working with various 
fabrics not only appealed to me, it also inspired me to start on 
my own projects.   76



„Baraki” – przyp. Ks). Film zrobił na mnie duże wraże-
nie, także dlatego, że zgadzałam się z jego przesłaniem. 
ja też generalnie chciałam przedstawiać obraz piękne-
go świata, jego cudowności, trochę wyidealizowanych, 
ale z zaznaczeniem, że jego rozwój idzie w złą stronę,  
w kierunku globalizacji. wzorem azji, gdzie wszyscy 
wyglądają tak samo, bo starają się upodobnić do jednego 
wzorca. Dość dużo podróżowałam po azji i te zaobser-
wowane tendencje mnie po prostu przeraziły. Przeraża 
mnie również to, że wszystkie wielkie miasta na świecie 

I travelled around Asia a lot and the tendencies I observed 
simply scared me. It also scares me that all the big cities around 
the world look practically the same. And in those uniform 
agglomerations, people also start to resemble one model, let’s 
say Barbie. By accepting such standards, they wish to get rid of 
their vices which in fact aren’t vices at all. In Asia, I noticed a 
phenomenon; it is quite common that normal people use plastic 

Berenika kowalska w pracowni

berenika kowalska in Her studio

06.10.2014

BK: Chronologicznie, od razu po makatkach powstały 
obrazy z postaciami w strojach ludowych i wtedy zaczęłam 
się interesować ornamentem ludowym. a to jest główny 
temat wycinanek.
najbardziej fascynowały mnie stroje i sposoby ich zdo-
bienia. 

KS: o ile jednak w makatkach widać raczej humorystyczne 
podejście do ludowości, o tyle w przypadku wycinanek 
musiałaś solidnie zgłębić temat, podjąć prawdziwe studia 
etnologiczne...

BK: odwiedzam wiele muzeów etnologicznych w całej 
Polsce. jednak podstawową skarbnicą wiedzy na temat 
ludowych obrzędów była moja babcia i ciocia, pochodząca 
z Kunek pod Tomaszowem lubelskim. obie opowiadały 
mi o ceremoniach związanych z ważnymi wydarzeniami 
z życia rodziny i wsi. U nich te wszystkie zwyczaje były 
kultywowane. 
w efekcie bardzo zainteresowałam się tematem i za-
częłam go zgłębiać. Kupowałam książki, etnologiczne, 
odwiedzałam muzea, rozmawiałam z ludźmi z różnych 
regionów kraju… 
Tak powstała seria białych i czarnych wycinanek.

KS: a teraz przejdźmy do serii obrazów, w którym znalazł 
się m. in. „Błąd”. w moim przekonaniu jeden z ciekaw-
szych cykli w zakresie młodej polskiej sztuki ostatnich lat.

BK: wynikł trochę z przesytu ludowością. Uznałam, że 
wszystko, co miałam do powiedzenia na ten temat, już 
powiedziałam i uznałam za zamknięty dla mnie temat. 
Pozostała żywa tylko fascynacja ornamentem, która nie-
jako przeszła z cykli ludowych do następnego projektu. 
Bezpośrednim źródłem inspiracji przy powstawaniu no-
wego cyklu był film „samsara” (dokument kreacyjny z 2011, 
w reżyserii rona Fricke’a, autora wcześniejszej kultowej 

And it became the main theme of the paper cutting. 
I was mostly fascinated by the clothes and the ways they were 
decorated. 

KS: As much as the tapestries show more humorous attitude 
towards the folklore, the paper cuttings made you explore and 
dig into the subject, you had to study ethnology...
 
BK: I visited several ethnological museums in Poland. Yet, the 
main fountain of knowledge about the folk customs were my 
grandmother and aunt who come from Kunki near Tomaszów 
Lubelski. They both told me about ceremonies connected with 
important events in the family and village life. They cultivated 
all those customs. 
As a result, I became interested in the subject and started to 
explore it. I bought books on ethnology, visited museums, talked 
to people from different parts of the country… 
This is how the series of black and white paper cuts came to life.

KS: Let’s move onto the series of paintings that included “Er-
ror.” In my belief, this is one of the most interesting series in 
the young Polish art of recent years.

BK: It was a bit because I just had enough of folklore. I de-
cided that I said everything I had to say on the subject and 
considered it closed. Only my fascination with the ornament 
remained vivid, in a sense it moved from the folk series over 
to the next project. 
Direct source of inspiration during painting the new series 
was the movie “Samsara” (2011 documentary directed by Ron 
Fricke, author of the previous icon movie “Baraka” – KS.) 
The film has really impressed me, also because I agreed with its 
motto. Additionally, I wanted to show an image of a beautiful 
world, its wonderfulness, a bit idealized but with a note that 
it is developing in a wrong direction, towards globalization. 
Following the example of Asia where everyone looks the same 
because they try to get close to the benchmark as much as possible. 98



wyglądają praktycznie tak samo. i w tym jednakowych 
aglomeracjach ludzie też zaczynają upodobniać się do 
jednego modelu, powiedzmy Barbie. Przyjmując takie 
wzorce pragną pozbyć się swoistych wad, które przecież 
wcale wadami nie są. Zauważyłam w azji zjawisko dość 
powszechne przeistaczania się normalnych ludzi dzięki 
operacjom plastycznym w bezbarwne lalki. 
Chciałam wykazać w tym cyklu, że wady, które odróżniają 
nas od innych, są piękne. Powstały cztery obrazy: dwa  
z zezem, jeden z bielactwem (chorobą skóry) oraz jeden 
z tzw. zajęczą wargą. 
To nie są groźne choroby, są po prostu przypadłościami 
nieestetycznymi w naszym rozumieniu. ludzie starają 
się je usuwać, by przybliżyć się do idealnego modelu.  
a ja powiedziałam: stop. właśnie to jest najciekawsze  
w ludziach, to, że się różnimy. To, co uważamy za brzydkie, 
dla mnie jest piękne. 
na przykład w obrazie „Błąd ii” starałam się podkreślić 
za pomocą ornamentu, że te trzy dziewczyny z zezem 
są dostojne, ważne, niemal przynależne do sfery sacrum, 
dzięki wykorzystaniu złotego nimbu. ich zez nie jest może 
cechą szczególnie piękną, lecz bardzo wyróżniającą je. 

KS: o ostatnim cyklu „Kolekcja” wypowiadasz się pi-
semnie i wyczerpująco w dalszej części tej publikacji. ja 
chciałbym tylko dowiedzieć się na koniec naszej rozmo-
wy, czy oprócz kolekcjonowania ornamentów w swoim 
malarstwie, zajmujesz się kolekcjonowaniem, by tak rzec, 
prywatnie, Czy masz jakieś zbiory?

BK: Kolekcjonowałam, choć teraz przestałam. Mam 
bardzo duży zbiór lalek z porcelany, skał i minerałów.  
i znaczków. Tak, to są moje główne kolekcje. Przez wiele 
lat intensywnie zbierałam różne rzeczy, teraz jednak nic 
już nie kolekcjonuję.

warszawa, Galeria sTalowa, październik 2014

surgery to change into colorless dolls.
In this series I wanted to show that vices that make us different 
from other people are beautiful. I made four paintings: two 
with squint, one with albinism (skin condition) and one with 
the so called cleft lip. 
Those aren’t dangerous diseases; they are simply afflictions that 
we don’t consider esthetic. People try to remove them in order 
to be closer to the perfect model. But I said: stop. This is what’s 
the most important in people, the fact that we differ. What we 
consider ugly is beautiful for me. 
For instance, in the painting “Error II” I used ornament to 
try to emphasize that the three girls with squint are grand, 
important, they seem to belong to the sacrum sphere due to the 
use of golden halo. Their squint may not be beautiful, yet it 
distinguishes them. 

KS: You talk about your last series “Collection” further in the 
publication. To end our conversation, I wanted to ask you 
if, apart from collecting ornaments for the purpose of your 
painting, you are a collector in your private life. Do you own 
any collections? 

BK: I was a collector but I quit it. I have quite a big collection of 
porcelain dolls, rocks and minerals. And post stamps. Yes, those 
are my main collections. For many years, I was intensively col-
lecting various things but now I don’t collect anything anymore. 

Warsaw, STALOWA Gallery, October 2014

Błąd ii

defect ii

2012

130 x 100 cm 
technika własna na płótnie

own technique on canvas10



on nie tylko, tak jak inni stoi przed rzeczą, lecz rów-
nież stoi „za nią”. Ponieważ nie tylko ogląda, ale zarazem 
pokazuje, eksponuje samego siebie. i to w podwójnym 
sensie: pokazując rzecz, przedstawia jednocześnie samego 
siebie2. 

Pasja zbieracza sprowadza się do próby określenia 
obszaru i zakresu działania,  a na tym gruncie – do bu-
dowania, konstruowania własnej tożsamości. Kolekcjoner 
wybiera rzeczy, które go zachwycają i interesują. Dlaczego 
jednak jego uwagę zwracają takie a nie inne przedmioty? 
najbardziej powszechne powody to: funkcja estetyczna (coś 
nam się po prostu podoba) lub sentymentalno-emocjonalna 
(coś nam się z czymś kojarzy, przywołuje wspomnienia). 
istota osobliwości, wyjątkowości, a zarazem dekoracyjności, 
jest zazwyczaj pierwszym impulsem zapoczątkowującym 
zbieranie. spośród miliona przedmiotów kolekcjoner 
wybiera tylko najlepsze okazy - te najbardziej niezwykłe 
i często najpiękniejsze pod względem estetycznej formy. 
oprócz funkcji dekoracyjnej, ważny może być także sen-
tyment - wręcz  melancholijna zaduma nad przemijaniem 
i zatrzymywaniem tego, co utracone. Beata Frydryczak 
w książce Świat jako kolekcja zauważa:

Kolekcja to przestrzeń czasu przeszłego, tego co się 
zdarzyło. Posiada ona panoramiczny charakter uchwy-
conego obrazu, zapamiętanego epizodu, powracającego 
wrażenia. jest to również przestrzeń wspomnienia, które 
nie podlega żadnym zasadom chronologicznego uporząd-
kowania. Melancholijny stan kolekcjonera naznaczony 
jest nostalgią za tym, co bezpowrotnie utracone, lecz co 
powtórzyć można jeszcze we wspomnieniu 3.

Można przypuszczać, że powodem wyboru  okre-
ślonych elementów do kolekcji jest również bezwiedne 
odzwierciedlanie wewnętrznych impulsów i pragnień. 
Czasami przedmioty wybierane są podświadomie i mają 

shows at the same time, exposes himself. And it is twofold 
way: by showing the thing, he simultaneously shows himself.2 

Collector’s passion comes down to an attempt to determine 
the area and the scope of operation – to build, construct own 
identity. Collector chooses things that delight and interest him. 
However, why his attention is drawn to those exactly and not 
any other things? The most common reasons are: esthetic func-
tion (we simply like something) or sentimental and emotional 
reason (we associate something with something else, it brings 
back memories.) The essence of peculiarity, exceptionality and 
at the same time decorativeness is usually the first impulse that 
triggers collecting. From millions of things, collector selects only 
the best pieces – the most extraordinary and often the most beau-
tiful in terms of the esthetic form. In addition to the decorative 
function, also sentimental value may be important – or even 
melancholic muse on the passing and holding onto the lost. In 
her book, “World as a Collection,” Beata Frydryczak notices:

Collection is a space of a past time, of things that happened. 
It has a panoramic character of the image captured, remembered 
episode, returning feeling. It is also a memory space that is not 
subject to any rules of chronological order. Collector’s melancholic 
state is marked by nostalgia over the things that are lost forever 
but may still be repeated in a memory. 3

One may presume that the reason behind selecting certain 
elements for the collection includes also unconscious mirroring 
of internal impulses and desires. Sometimes objects are selected 
subconsciously and are connected with the current, not always 
directly noticed, mental state of a certain person. Psychoanal-
ysis theory mentions projection 4 mechanism connected with 
a natural predisposition that each of us has to express oneself 
(both conscious and unconscious contents) outside, also through 
the things that we surround ourselves with. It was Sigmund 
Freud who believed that the inclination to collect is a result of 
a fixation in the anal stage during the so called toilet training 

ko l e kC J a

Cykl prac malarskich poruszających temat istoty 
kolekcjonowania. Od ładu do nieładu.

Proces kolekcjonowania towarzyszy człowiekowi od 
setek lat. Pierwotnie, przyjąwszy funkcję historyczno-po-
znawczą, dostępną dla szerszego grona - daje początek 
muzeum, a w końcu ewoluuje do bardziej osobliwej, wręcz 
intymnej formy. Kolekcja staje się  w pewnym sensie 
mikrokosmosem, do którego bezpośredni dostęp posiada 
wyłącznie kolekcjoner. Dysponuje on swego rodzaju mocą. 
Z niezmiernie bogatego, znajdującego się w otaczającym 
świecie, zbioru przedmiotów, wybiera jeden - ten nad-
zwyczajny, najbardziej osobliwy, i zaczyna skupiać na 
nim całą uwagę. Manfred sommer w książce Zbieranie. 
Próba filozoficznego ujęcia, pisze: 

(…) właściwie zbieracz chce być taki jak Bóg, który 
wszystko trzyma w swoim ręku; ponieważ jednak tego 
nie potrafi, robi coś zamiast tego: coś podobnego lub 
symbolicznego; gromadzi wszystko przynajmniej w części, 
posiada całość w reprezentatywnym wycinku; w swoich 
gablotkach lub szafach, w swoim albumie lub w swoim 
gabinecie tworzy, jak mały Bóg, świat en miniaturę 1.

Kolekcjoner tworzy z rzeczy już powstałych, przyna-
leżnych do danych miejsc, czasem użytych już w okre-
ślony sposób przez innych ludzi. Konstruuje własny świat  
w swojej osobistej przestrzeni. Przetwarza go na własność. 
Przez  kolekcję ogląda cały świat i toruje sobie do niego 
dostęp. organizuje otoczenie, poznaje je  i przejmuje 
na własność przedmioty budzące ciekawość i zachwyt. 
instynkt posiadania tego, co interesuje, oczarowuje i za-
dziwia,  to pierwotny impuls kolekcjonera. Przedmioty są 
dla niego tym, przez co  może się wyrazić i zyskać dostęp 
do realnego świata, gdyż:

Co l l e C t i o n

A series of paintings dedicated to the essence of collecting. 
From order to disorder.

The process of collecting has been accompanying humans for 
hundreds of years. At first, taking on a historical and cognitive 
function and being available for wider public – it has given 
rise to a museum in order to evolve at the end to a more peculiar, 
nearly intimate form. In a sense, a collection becomes a micro-
cosm accessible directly by a collector only. He holds a kind of 
a power. From this extremely rich collection of things that are 
around him, he selects one – the extraordinary and the most 
peculiar and begins to focus on that. In his book “Collecting. An 
Attempt of a Philosophical Uptake,” Manfred Sommer writes: 

(…) in fact, a collector wants to be just as God who keeps 
everything in his hand; yet, because he is unable to do it, he does 
something instead: something similar or symbolic; he collects 
everything at least partially, holds the whole in a representative 
selection; in his showcases or cabinets, in his album or office, he 
creates, like a little God, a world en miniature.1

Collector constructs basing on the things that have been 
created, belong to certain places, and sometimes have been 
used in a certain way by other people. He constructs his own 
world in his own personal space. Processes it to make it his 
own. Through the collection, he watches the whole world and 
paves an access to it. Organizes the surroundings, familiarizes 
with it and gains ownership of the commodities that evoke 
admiration and interest. An instinct to own the things that are 
interesting, enchanting and surprising is the primal impulse 
of a collector. Things allow him to express himself and to gain 
access to the real world, because:

Unlike the others, he not only stands in front of the thing, 
he also stands “ behind” it. Because he not only watches but 
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związek z aktualnym, nie zawsze bezpośrednio zauwa-
żanym stanem psychicznym  danej osoby. Teoria psycho-
analityczna mówi o mechanizmie projekcji4, związanym 
z naturalną skłonnością każdego z nas do wyrażania 
siebie (zarówno świadomych, jak i nieświadomych treści) 
na zewnątrz, także poprzez to, czym się otaczamy. sam 
Zygmunt Freud uważał, że skłonność do kolekcjonowania 
jest wynikiem fiksacji w fazie analnej podczas tak zwanego 
treningu czystości, który rozgrywa się w naszym życiu 
mniej więcej między 18 a 36 miesiącem życia, i ma związek 
z nauką kontrolowanego wydalania. Czy można więc 
przypuszczać, że skłonności do gromadzenia rozwijają 
się niezależnie od nas samych? 

sam kolekcjonowany przedmiot może być także 
formą tzw. obiektu przejściowego (koncepcja Donalda  
w. winnicota), będącego symbolicznym substytutem 
matki. w psychologii termin ten dotyka problemu separacji  
i ma miejsce w czasie pierwotnego etapu usamodzielniania 
się, kiedy to dziecko znajduje przedmiot zastępczy, zapew-
niający mu w jego przeżyciu ochronę i bezpieczeństwo. 
Być może otaczanie się dużą ilością rzeczy pełni podobną 
funkcję? Kolekcjoner tworzy własną przestrzeń, która 
wypełnia brak emocjonalny, niedosyt uwagi i miłości, 
frustrację wynikającą z niezrealizowanych potrzeb i braku 
obiektu uspokajającego. jest to próba poradzenia sobie 
z wewnętrznymi przeżyciami poprzez tworzenie alter-
natywnego, lepszego, kojącego świata.  Można zbierać   
wyłącznie po to, aby żyć w zgodzie z samym sobą lub też 
z chęci  dysponowania wszystkim, co dostępne i osiągalne.

Kolekcja nie istnieje bez kolekcjonera, który wierzy, 
że uda się  zgromadzić pełen zbiór. sam proces zbierania 
pełni tutaj funkcję nadrzędną. istotą kolekcjonowania jest 
bowiem brakujący element i sam fakt powiększania wła-
snego zbioru. Beata Frydryczak  stwierdza paradoksalnie, 
że kolekcja kompletna oznacza zamknięcie i wygaśnięcie 

that takes part in our life between 18 and 36 month more or 
less and is connected with controlled expelling. Can we then 
presume that the tendency to collect is developed independently 
and beyond our control?

The collected item may also be a form of the so called transi-
tional object (Donald W. Winnicot’s concept) being a symbolic 
substitute for a mother. In psychology, the term touches upon the 
problem of separation and takes place during the original stage 
of becoming independent when a child obtains a substitute item 
to find security and protection to live through the period. Maybe 
the process of surrounding with a large amount of items has a 
similar function? Collector creates his own space that fills the 
emotional void, deficiency of attention and love, frustration 
resulting from unfulfilled needs and lack of a calming object. It 
is an attempt to cope with the internal experiences by creating 
an alternative, better and comforting world. One may collect 
simply to live in peace with oneself or because of the desire to 
be able to possess everything available and obtainable.

A collection cannot exist without the collector who believes 
in his ability to collect a full assortment. The process of collecting 
has a principal function here. The essence of collecting is the 
missing element and the pure act of expanding the collection. 
Beata Frydryczak says paradoxically that the complete collec-
tion means closure and termination – it means the “death of 
the collector.” 5 Yet, an activity such as collecting gives way to 
another motion – cultivating. Collection equals the multitude 
and a large number of various items. Constant expansion and 
accumulation, overload and surfeit. It is a continuous strive 
for the unachievable whole. The whole fits in the potential 
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-oznacza „śmierć kolekcjonera 5 ”. Mimo to aktywność, jaką 
jest zbieranie, ustępuje drugiej  - pielęgnowaniu. Kolek-
cja  to mnogość i wielość różnych przedmiotów. Ciągłe 
rozrastanie i gromadzenie, przeładowanie i przesyt. To 
nieustanne dążenie do osiągnięcia nieosiągalnej całości. 
Całość mieści się jednak w potencjalnych ramach, które 
powodują wrażenie idealnego ładu. Każdy, zarówno po-
siadany, jak i ten jeszcze nie zdobyty przedmiot, ma swoje 
miejsce, toteż panuje harmonia.

Podobnie jak wybór przedmiotów do kolekcji, tak samo 
wybór tematów i inspiracji do malowania obrazów, może 
być podświadomy. Często obrazy pełnią dla twórcy formę 
alternatywnego świata. odsłaniają ukryte pragnienia  
i lęki. są formą radzenia sobie z agresją i frustracją; prze-
strzenią i wnętrzem własnego ja. Tak dla kolekcjonera, 
jak i dla malarza, w każdym z  posiadanych przedmiotów  
uobecnia się i „jest faktycznie uporządkowany cały świat 6 ”. 
Moje obrazy dotykają istoty kolekcjonowania: jestem 
kolekcjonerem namalowanych wnętrz, a elementy na 
obrazach - to moja kolekcja.

1.  o r n a m e n t

od wielu wieków człowiek posługuje się ornamentem. 
ozdabia, upiększa swój świat, ale za pomocą wzorów 
stara się także okiełznać chaos natury. w moich obrazach 
ornament pełni wiele funkcji. Przede wszystkim, funkcję 
dekoracyjną: ozdabia przedmioty we wnętrzu i sprawia, 
że stają się bardziej osobliwe. Kolekcjoner zbiera rzeczy 
ładne, estetyzujące, najpiękniejsze i najniezwyklejsze. 
jego kolekcja jest zachwycająca. nieważne, czy są to lalki  
z porcelany, motyle, wypchane zwierzęta, poroża, kapsle 
po butelkach, czy zapałki. Dla kolekcjonera wszystkie 
przedmioty są osobliwe. To, co jednemu wydaje się  nie-
zwykłe i poruszające, dla drugiego może być normalne  
i nudne. niemniej jednak, ważnym elementem przy wy-

frames that give the feeling of a perfect order. Each object, the 
one that is already owned and the one that still needs to be 
acquired, has its own place, hence the harmony that prevails.

Similarly to the selecting of items for the collection, the 
selecting of subjects and inspiration for painting may be sub-
conscious. Paintings are often a form of the alternative world 
for the artist. They unveil hidden desires and fears. They are a 
form of coping with aggression and frustration; the room and 
the inner space of self. Both for the collector and the painter, 
each object they own displays and “ in fact orders the whole 
world.” 6 My paintings touch on the essence of collecting: I am 
the collector of painted interiors and therefore the elements in 
my paintings – are my collection.

1.  o r n a m e n t

People have been using ornament for many centuries. They 
decorate and embellish the world; however, they also try to use 
the patterns to tame the chaos of nature. In my paintings, orna-
ment fills in several functions. First and foremost, a decorative 
function: it decorates objects in an interior and makes them 
more noteworthy and peculiar. Collector gathers things that 
are pretty, aesthetizing, the most beautiful and extraordinary. 
His collection is stunning. It doesn’t matter whether they are 
porcelain dolls, butterflies, stuffed animals, trophies, bottle 
tops or matches. Things that seem unusual and moving to some 
people, others may find normal and boring. Nevertheless, an 
important element of the process of choosing the items for the 
collection is their broadly understood esthetic value. Collector 
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borze przedmiotów do kolekcji jest ich szeroko rozumiana 
wartość estetyczna. Zbieracz widzi piękno (estetyczne) 
przedmiotu w tym, co dla niego ciekawe, rzadkie, ku-
riozalne i osobliwe.

sommer pisze: „Powodzenie [kolekcji] polega na: za-
spokojeniu zmysłowej ciekawości, na dostarczeniu wizu-
alnej przyjemności, optycznej rozkoszy - co jest wynikiem 
niezwykłości, osobliwości, wywołującej fascynację siły 
pokazanej i oglądanej rzeczy 7.”

oprócz funkcji czysto estetycznej, ornament jest też 
wyrazem wielości i mnogości. Zbiorem wzorów, mo-
tywów zdobniczych i organicznych elementów. To ja 
jestem kolekcjonerem ornamentów. Zbieram je, układam, 
dopasowuję, znajduję im odpowiednie miejsce. Gromadzę 
patterny i układam je na obrazie. Chcę nasycić nimi płótno, 
przeładować. Mimo tego, ornament jest  jednocześnie 
wyznacznikiem ładu, ma swoje określone miejsce i formę. 
Poprzez swoją symetrię i pieczołowite, czasem wręcz 
perfekcyjne wykonanie, tworzy na obrazie harmonię - jest 
porządkiem, gdyż „jednym z ukrytych motywów dzia-
łania kolekcjonera, jest walka z rozproszeniem i dlatego 
też w każdym z jego przedmiotów obecny i faktycznie 
uporządkowany jest cały świat 8 ”.

2 .  ko lo r

walter Benjamin mówił, że „pasja kolekcjonera gra-
niczy z chaosem wspomnień 9 ”. Chcąc przyporządkować 
siebie do jednego spośród typów kolekcjonerów wyodręb-
nionych w klasyfikacji Beaty Frydryczak, stwierdzam, że 
reprezentuję  kategorię kolekcjonera melancholijnego. Moje 
obrazy to wspomnienia przenoszące w sobie ślady minionej 
przeszłości oraz świadectwo przeżytych doświadczeń; 
to utrata bliskości, niedosyt, brak, a zarazem: myślenie 
utopijne i antycypacja lepszych czasów. Kolorem pamięci 

sees the beauty (esthetical) of an item in what is interesting, 
rare, peculiar and odd to him.

Sommer writes: ‘The success [of a collection] involves: ful-
filling sensual curiosity, delivering visual pleasure, visual 
delight – which is a result of oddity, peculiarity that cause 
fascination of the power of the thing showed and viewed.’  7

In addition to a purely esthetic function, the ornament is 
also a demonstration of multitude and abundance. A collection 
of patterns, decoration motives and organic elements. And I am 
the ornament collector. I collect them, arrange and match them 
finding them a proper place. I collect patterns and arrange them 
in a painting. I want to use them to saturate the canvas, to glut 
it. At the same time, ornament is also an indicator of order; 
it is assigned a certain place and form. By being symmetrical 
and executed in meticulous, sometimes close to perfection way, 
it creates a harmony in a painting – it is an order because “one 
of the hidden motives behind the collector’s actions is fighting 
the dispersion and therefore in each of his objects, the whole 
world is present and in fact arranged.” 8

2 .  Co lo r

Walter Benjamin said that “collector’s passion verges on the 
chaos of memories.” 9  Wishing to allocate myself to one of the 
types of collectors specified by Beata Frydryczak’s classification, 
I must say that I represent the category of the melancholic collector. 
My paintings are memories that carry traces of the past and 
the proof of experiences lived through; it is the loss of intimacy, 
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jest kurz. obrazy malowane są w przyszarzonej, czasami 
przybielonej tonacji, która nadaje im efekt  wyblakłości. 
Dominują barwy chłodne. Melancholijna zaduma wzbu-
dzana przez to, co zgromadzone w kolekcji, jest formą 

„inscenizacji” przestrzeni, która pozwala snuć rozważania 
o zamrożonym w obrazach czasie. 

3 .  w n ę t r z a

Prywatność, prywatne wnętrze, to prawdziwe miejsce 
kolekcji. wnętrze mieszkalne, w którym umieszczona 
została kolekcja jest azylem, zaś kolekcjoner - właściwym 
mieszkańcem. Zabiera on do siebie wszystkie przedmioty, 
które kiedyś stanowiły własność publiczną, zbiera skarby 
i układa je wśród własnych czterech ścian. Zamyka się 
w sferze prywatnej, ale równocześnie ją wyraża. Pokój 
kolekcjonera jest całkowicie zaaranżowany.  wybiera on 
nie tylko właściwe miejsce na  kolekcję, ale i przedmioty 
znajdujące się w jej otoczeniu, jak krzesła, półki, dywa-
ny. wszystko to tworzy całość i towarzyszy wybranym 
przedmiotom.  staje się architekturą otulenia10, rodza-
jem chroniącej przed zewnętrznym światem fortecy czy 
twierdzy, zaś: „w tej określonej sferze prywatnej, wnętrze 
staje się «rodzajem wszechświata» i «puzderkiem czło-
wieka prywatnego»” 11. Pokój jest miejscem intymnym  
i osobliwym, bowiem:

„Przeniesienie rzeczy, czy wrażeń w przestrzeń pry-
watną - umieszczenie ich w ramach prywatnej kolekcji, 
czyli uprywatnienie i przejęcie na własność, może być 
uznane za próbę «osadzenia się» w świecie”. 12

 jedną z inspiracji do namalowanych obrazów były 
niewątpliwie fotografie Zofii rydet z cyklu Zapis socjolo-
giczny 13. autorka przez wiele lat fotografowała mieszkania, 
przedmioty i ich właścicieli. sama opowiada o swoich 
początkowych założeniach: „(…) ważniejsze są przedmioty, 

insufficiency, lack and at the same time: utopian thinking and 
anticipation for better times. The color of the memory is the 
dust. The works are painted in greyed, sometimes whitened 
tones resulting in a faded, washy effect. Cold colors are domi-
nating. Melancholic reverie invoked by what is assembled in 
the collection is a form of space “staging” that enables to ponder 
about the images frozen in time.

3 .  i n t e r i o r s

Privacy, private interior is a real place for a collection. The 
living space that hosts the collection is a sanctuary, while the 
collector – an actual proper resident. He takes all the items 
that have used to be public property, collects his treasures and 
arranges them inside his four walls. He stays in the private 
zone but at the same time he expresses it. Collector’s room is 
totally arranged. He not only chooses the right place for the 
collection but also for the items that surround it, such as chairs, 
shelves, carpets. Everything is part of a whole and accompa-
nies selected items. It becomes the architecture of the wrap,10 a 
kind of fortress or bastion protecting against the outside world, 
while: “In this certain private zone, the interior becomes <<a 
kind of universe>> and <<a private man box>>.” 11 The room 
is an intimate and peculiar place because:

“Bringing things or impressions into the private space – 
placing them under the frames of private collection, that is 
making them private and proprietary may be recognized as 
an attempt to <<root>> in the world.” 12

  
One of the inspirations behind the paintings has no doubt 

been Zofia Rydet’s series of photographs: The Sociological Re-
cord.13 For several years, the author photographed apartments, 
objects and their owners. Talking about the initial assump-
tions behind her work, she says: “(…) objects, interior is more 
important, a human is an element describing the interior, he’s 
to be static as if he was one of the objects, therefore, he must 
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wnętrze, człowiek jest tylko elementem określającym to 
wnętrze, ma być statyczny, jakby sam był przedmiotem, 
wobec tego musi siedzieć na wprost aparatu i patrzeć  
w obiektyw 14 ”. oprócz  typowego, historyczno-socjolo-
gicznego zapisu, to właśnie wnętrze mieszkalne miało 
być początkowo symbolem wewnętrznych doświadczeń 
i osobowości lokatorów. wkrótce jednak artystka za-
uważyła, że to człowiek jest głównym bohaterem, że 
istotne stają się jego los i przeżycia. w moich obrazach 
nie ma człowieka. jedynym elementem ożywionej ma-
terii stanowią ptaki i owady. są to jednak istoty ulotne 
i, tak jak, np. motyle – kruche i delikatne. Przylatują  
i pozostają w ruchu,  by móc za chwilę odlecieć.  wyrażają 
tym samym przemijanie oraz nieuchwytność wspomnień.  
w pozostałych przypadkach wnętrza są puste: nie ma 
w nich kolekcjonera, a pokoje czekają na jego przyby-
cie. widz może zerknąć do pomieszczenia, ukradkiem 
zajrzeć  do środka. jest to jednak „świat” kogoś innego, 
a widz  staje się w tej sytuacji intruzem, wkradającym 
się w intymną przestrzeń. jedyna chwila,  podczas któ-
rej może rozejrzeć się po pomieszczeniu i podpatrywać 
ślady czyjejś obecności, to moment, kiedy  w pokoju nie 
ma  właściciela. Przestrzenie stoją zatem puste, ale nie są 
opuszczone na zawsze. 

4 .  n i e ł a d

Towarzysząca kolekcjonerowi melancholia to czas 
smutku, rozpamiętywania, nieład, chaos nadwrażliwej 
duszy.15

Moja indywidualna kolekcja, która wedle zamiaru  
miała być uporządkowanym światem, stopniowo zmie-
nia się i przeistacza w bałagan. wszystko zaczyna być 
rozczłonkowane i nie na swoim miejscu; rozsypane na 
kawałki i przypominające rozbite lustro. Mimo że kolek-
cjonowanie powinno być formą obronną i próbą radzenia 
sobie z chaosem świata, moje zbieranie rozprzęga się   
i traci koncepcyjną spójność. nie kontroluję już nicze-

seat facing the lens and looking straight into the camera.”  14In 
addition to a typical, historic and sociological record, at the 
very beginning it was the interior, the living space that was 
supposed to be the symbol of inner experiences and personalities 
of the residents. But soon, the artist noticed that people were 
the main characters, that their fates and experience had become 
significant. There are no people on my paintings. The only ele-
ment representing the living matter are the birds and insects. Yet, 
they are elusive beings and similarly to e.g. butterflies – delicate 
and fragile. They fly in and stay in motion in order to be able 
to fly away in a moment. Thereby, they express the passing 
and fleeting quality of memories. In other cases, the interiors 
are empty: there’s no collector inside and the rooms await his 
arrival. So the viewer may lurk inside. But it is someone else’s 
world and the viewer becomes an intruder, someone creeping 
into an intimate space. The only moment that he may take a 
look around the room and pry traces of someone’s presence is 
the time when the owner is out of the room. So the spaces are 
left empty, nevertheless they are not left forever.

4 .  d i s o r d e r

Accompanying the collector, melancholy is a time of sadness, 
remembering, it is disorder, chaos of the oversensitive soul.15

Intended to be an ordered world, my individual collection is 
gradually changing and transforming into a mess. Everything 
becomes fragmented and out of place; scattered into pieces, it 
resembles a smashed mirror. Although collecting should be a 
form of defense and an attempt to cope with the chaos of the 
world, my collecting is dissolving and losing its conceptual 
consistency. I no longer control anything: nor my inner neither 
the external world. After the longing and melancholy comes 
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go: ani mojego wnętrza, ani zewnętrznego świata. Po 
tęsknocie i melancholii przychodzi czas na załamanie. 
Kolekcjoner przestaje być bogiem, a staje się zwykłym 
człowiekiem, usytuowanym na uboczu obserwatorem , 
który nie ma już wpływu na los własnych przedmiotów. 
intymny świat, który miał być jego azylem,  staje się po-
datny na deformację: precyzyjny ornament ulega w końcu 
przeładowaniu, a przesyt wylewa się z ram elementów. nie 
ma porządku - wzory wychodzą z przeznaczonych dla 
nich miejsc, przedmioty ulegają multiplikacji i rozbiciu. 
Z zaplanowanej kolekcji, zostaje tylko bezładna masa 
elementów. Zbierane w dzieciństwie lalki z porcelany 
odbijają się w rozbitym na małe kawałeczki lustrze, tworząc 
chaos i uosabiając deformację. Przedmioty są tylko śladem 
minionego czasu, toteż, przeniesione do teraźniejszości, 
nie mogą funkcjonować tak, jak przedtem. są odwrócone 
tyłem - inaczej, aniżeli  było to zaplanowane, więc po-
wstaje wrażenie nieładu. lalki powielają swoje odbicia  
i multiplikują swoje deformacje. To już nie kolekcjono-
wanie,  a gromadzenie. Po dawnym ładzie pozostał tylko 
ślad. namalowane na obrazach, lecz cienie nienależące 
już do żadnej z widocznych rzeczy, przypominają, że 
kiedyś wszystko było na swoim miejscu. Zastygłe należą 
do przedmiotów pozostających  gdzieś na uboczu, poza 
przestrzenią obrazu. 

jak zauważa Manfred sommer: „zbiór jest czymś urze-
czywistnionym, jest naszym dziełem, jest całością mającą 
własną tożsamość 16 ”. Kolekcja stanowi zatem wyraz naszej 
osobowości,  nasz mikrokosmos, który próbujemy ogar-
nąć, nadając mu porządek, kreując go i ustalając miejsce 
przedmiotów. Zbieramy, gromadzimy doświadczenia tak 
samo, jak kolekcjonujemy niezwykłe okazy. najgłębszym 
pragnieniem kolekcjonera jest odnowa starego świata - po-
nowne ustanowienie porządku w  nieładzie  wspomnień i 
myśli. Zadanie to nie zawsze  udaje się zrealizować, toteż 
chaos może powoli i mimowolnie zacząć się wkradać   
w  idealnie zaprojektowaną przestrzeń.

the time for a breakdown. Collector stops being the god and 
becomes an ordinary human, an observer situated off the beat-
en track who no longer has any control of the fate of his own 
items. The intimate world that was supposed to be the refuge 
becomes vulnerable to deformation: the precise ornament finally 
gives way to an overload and the surfeit seems to outpour the 
frames of the elements. There is no order – patterns leave the 
space they were assigned, items are multiplied and scattered. 
The planned collection is now just a chaotic mass of elements. 
Collected during childhood, porcelain dolls are reflected by the 
mirror smashed into tiniest bits, forming chaos and embodying 
deformation. The items are just a hint of the past; therefore, 
transported into the presence, they are unable to function just 
as they were before. They are turned away – differently than 
planned, hence the sense of disorder. Dolls replicate their re-
flections and multiply their deformations. It isn’t collecting 
anymore, rather stockpiling. The previous order is nothing 
more than a hint. Painted, yet failing to belong to any of the 
visible things, the shadows remind us that once all things were 
in their proper place. Frozen, they belong to things that stay 
aloof, beyond the painting’s space.

As Manfred Sommer says: “a set is something materialized, 
our work, it is a whole that has its own identity.” 16 The collec-
tion is thereby expressing our personality, our microcosm that we 
try to embrace, vesting it with order, creating it and deciding 
on where to place the items. We collect, accumulate experience 
just as we collect unusual exhibits. Collector’s most profound 
desire is to renew the old world – to reestablish the order into 
disorder of memories and thoughts. It is not always possible to 
complete the task, so the chaos may slowly and involuntarily 
begin to sneak into the perfectly designed space.

kolekcja XiV

collection XiV

2014

100 x 81 cm 
olej wodny na płótnie

oil on canvas32



kolekcja Xiii

collection Xiii

2014

140 x 100 cm 
olej wodny na płótnie
oil on canvas
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kolekcja i

collection i

2013

120 x 100 cm 
olej wodny na płótnie
oil on canvas

kolekcja iii

collection iii

2014

100 x 140 cm 
olej wodny na płótnie

oil on canvas

37





Makatka

embroidered folk style 

tapestrie 

2009

50 x 70cm 
haft na bawełnie

embroidery on cotton

kolekcja Xii

collection Xii

2014

120 x 100 cm 
tempera jajowa na płótnie
egg tempera on canvas
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kolekcja Xi

collection Xi

2014

120 x 100 cm 
olej wodny na płótnie
oil on canvas

4140



Makatki

embroidered folk style 

tapestries 

2009

50 x 70cm 
haft na bawełnie
embroidery on cotton
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rozpleciny

unbraiding

2012

34 x 46 cm 
wycinanka, ołówek na kartonie
cut-out, pencil on cardboard

rózga weselna

wedding twig

2012

34 x 46 cm 
wycinanka, ołówek na kartonie
cut-out, pencil on cardboard

44 45



wieńczyny

wedding eVe

2012

34 x 46 cm 
wycinanka, ołówek na kartonie
cut-out, pencil on cardboard

pieczenie kołaczy 

baking of tHe kolacHe

2012

34 x 46 cm 
wycinanka, ołówek na kartonie
cut-out, pencil on cardboard

4746



oczepiny

unVeiling and capping ceremony

2012

34 x 46 cm 
wycinanka, ołówek na kartonie
cut-out, pencil on cardboard

zasłanianie luster

coVering tHe mirrors

2012

34 x 46 cm 
wycinanka, ołówek na kartonie
cut-out, pencil on cardboard

4948



ŚMiertelnica

tHe gown of tHe dead

2012

34 x 46 cm 
wycinanka, ołówek na kartonie
cut-out, pencil on cardboard

zatrzyMywanie zegarów i groMnica w ręku

stopping tHe clocks and a candle in tHe Hands of tHe deceased

2012

34 x 46 cm 
wycinanka, ołówek na kartonie
cut-out, pencil on cardboard

5150



klepsydra

Hourglass

2012

34 x 46 cm 
wycinanka, ołówek na kartonie
cut-out, pencil on cardboard

dzwoneczek loretański i przewrócone stołki

loretan bell and oVerturned stools

2012

34 x 46 cm 
wycinanka, ołówek na kartonie
cut-out, pencil on cardboard

5352
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* Marshal Józef Piłsudski

Bez tytułu

untitled

2012

100 x 100 cm 
olej wodny na płótnie
oil on canvas
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Berenika kowalska

ur. 14.02.1989r w lublinie. absolwentka wydziału Malarstwa na akademii 
sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom 2014 w pracowni interdyscyplinarnej 
prof. Zbigniewa Bajka. w 2010r studiowała na wydziale Malarstwa akade-
mii sztuk Pięknych w warszawie w pracowni leona Tarasewicza, w ramach 
wymiany międzyuczelnianej „MosT” dla najlepszych studentów. w 2011 
skończyła studia w międzywydziałowej otwartej Pracowni Projektowania 
Mody (otwarta Pracownia Projektowania Mody. akademia sztuk Pięknych 
w Krakowie & Pracownia odzieży artystycznej FaMa s.c). wielokrotnie 
wyróżniana za malarstwo, rysunek i tkaninę artystyczną przez radę wydziału 
asP w Krakowie. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych i indywidu-
alnych w Krakowie, warszawie i za granicą. w 2014 otrzymała stypendium 
Ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Mieszka i pracuje w warszawie.

Born on February 14th 1989 in Lublin. In 2014, Berenika graduated from the Faculty of Painting of the Academy of Fine 
Arts in Kraków; she was a student of Professor Zbigniew Bajka’s interdisciplinary studio. In 2010, she studied at the 
Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Warsaw in the studio run by Leon Tarasewicz. It was a part of the 
inter-university exchange program “MOST ” addressed at the top students. In 2011, Berenika completed her studies in the 
inter-faculty Fashion Design Open Studio (Fashion Design Open Studio. Academy of Fine Arts in Kraków & Artistic 
Clothing Studio FAMA s.c.). She has been awarded by the Faculty Board of the Academy of Fine Arts in Kraków for her 
achievements in painting, drawing and artistic tapestry. Participant of several collective and individual exhibitions in 
Kraków, Warsaw and abroad, in 2014 Berenika received the scholarship of the Minister of Science and Higher Education. 
She lives and works in Warsaw.

2013 - wystawa nagrodzonych prac malarskich w konkursie  
          „na DZieŁo” w galerii asP w Krakowie
2013 - wystawa zbiorowa malarstwa „KwiaCiarnia”  
          podczas trwania Festiwalu Kwiatów w otmuchowie
2013 - wystawa zbiorowa tkaniny artystycznej w galerii  
          „na piętrze” w Chrzanowie
2013 - wystawa zbiorowa malarstwa „sYnaj 2012,  
          KeMer 2012, ZaKYnTHos 2013 – wYsTawa  
          PoPlenerowa” w Galerii sTalowa w warszawie 
2013 - wystawa zbiorowa malarstwa „oBliCZa aZji”  
          w Muzeum etnograficznym w warszawie
2013 - wystawa zbiorowa malarstwa „salon ZiMowY”  
          w Galerii sTalowa w warszawie
2014 - wystawa zbiorowa malarstwa „sTalowe PlenerY  
          MŁoDYCH 2013” w Galerii sTalowa w warszawie
2014 - wystawa zbiorowa ’’sTranGe sTories”- młode  
          polskie malarstwo narracyjne w Galerii sTalowa  
          w warszawie
2014 - wystawa zbiorowa „sTranGe sTories” w galerii  
          „Meno forma” w Kownie, litwa
2014 - wystawa najlepszych dyplomów asP Kraków 2014  
          w Pałacu sztuki w Krakowie
2014 - wystawa najlepszych dyplomów asP 2014 w Polsce,  
          w wielkiej Zbrojowni w Gdańsku 
2014 - wystawa zbiorowa „niezła sztuka” w Galerii  
          „akademia w Bronowicach” w Krakowie
2014 - wystawa indywidualna wycinanek i tkaniny  
          artystycznej  „Zapomniane obrzędy ludowe” w galerii  
          Gardzienice w lublinie

PlenerY:
2012 - plener malarsko-wikliniarski w Bolestraszycach
2013 - „stalowe plenery młodych” – plener malarski  
          w Kazimierzu Dolnym
2013 - plener międzynarodowy organizowany przez Galerię  
          sztuki sTalowa, Zakynthos, Grecja

osiąGnięCia:
2013 - wyróżnienie w konkursie malarskim „na dzieło”
2013 - stypendium Ministra nauki i szkolnictwa wyższego

wYsTawY:
2010 - wystawa zbiorowa malarstwa „Baj-Ki w PoDZie- 
          MiU” w ramach nocy Muzeów w warszawie
2012 - wystawa zbiorowa malarstwa w klubie „Fabryka”  
          w ramach wydarzenia „Kulturalia” w Krakowie
2012 - wystawa indywidualna malarstwa w Kamienicy  
          szołayskich w Krakowie
2012 - wystawa indywidualna rysunku „oBrZęDY  
          lUDowe” , w „Chili smooth” w Krakowie
2013 - wystawa zwycięskich kolekcji w międzynarodowym  
          konkursie malarskim „MoDessQe” w filii Fabryki  
          Trzciny w warszawie

2013 - exhibition of the paintings awarded in the contest  
           “NA DZIEŁO (TOWORDS THE WORK)” in the  
            Academy of Fine Arts gallery in Kraków
2013 - collective painting exhibition “FLOWERSHOP” during  
           the Flowers Festival in Otmuchów
2013 - collective artistic tapestry exhibition featured in the gallery  
           “Na piętrze” in Chrzanów
2013 - collective painting exhibition “SYNAJ 2012, KEMER  
           2012, ZAKYNTHOS 2013 – THE EXHIBITION  
           FOLLOWING PLEIN-AIR  SESSION” in STALOWA  
           Gallery in Warsaw 
2013 - collective painting exhibition “FACES OF ASIA” in the  
           Ethnographic Museum in Warsaw
2013 - collective painting exhibition “WINTER SALON” in  
           STALOWA Gallery in Warsaw
2014 - collective painting exhibition “STALOWE YOUNG  
           PLEIN-AIRS OF 2013” in STALOWA Gallery in Warsaw
2014 - collective exhibition ’’STRANGE STORIES” – young  
           Polish narration painting featured by STALOWA Gallery  
           in Warsaw
2014 - collective exhibition „STRANGE STORIES” in  
           „Meno forma” gallery in Kowno, Lithuania
2014 - exhibition featuring the best diplomas of 2014 of the Acade- 
           my of Fine Arts in Kraków, the Palace of Art in Kraków
2014 - exhibition featuring the best diplomas of 2014 of the Acade- 
           mies of Fine Arts in Poland, Wielka Zbrojownia in Gdańsk 
2014 - collective exhibition “Niezła sztuka (Quite Good Piece of  
           Art)” in “Akademia w Bronowicach” gallery in Kraków
2014 - individual exhibition of paper cutting and artistic tapestry  
           „Forgotten Folk Customs” in Gardzienice gallery in Lublin

PLEIN-AIRS:
2012 - painting and wicker plein-air in Bolestraszyce
2013 - “Stalowe Young Plein-Airs” – painting plein-air in  
           Kazimierz Dolny
2013 - international plein-air organized by STALOWA Gallery,  
           Zakynthos, Greece

ACHIEvEMENTS:
2013 - prize in the painting contest “Na dzieło (Towords the Work)”
2013 - scholarship of the Minister of Science and Higher Education

EXHIBITIONS:
2010 - collective painting exhibition “BAJ -KI W PODZIEMIU”  
            organized during the Night of the Museums in Warsaw
2012 - collective painting exhibition organized by the club  
           “Fabryka” during “Kulturalia” in Kraków
2012 - individual painting exhibition in Szołayski Town House  
           in Kraków
2012 - individual drawing exhibition “FOLK CUSTOMS”  
           in “Chili Smooth” in Kraków
2013 - exhibition featuring the winning collections of the interna 
           tional painting contest “MODESSQE” in the branch of  
           Fabryka Trzciny in Warsaw
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następna wystawa / upcoming exhibition

z B y l u t  g r z y wa c z

wernisaż / Opening 
12 grudnia 2014 / 12 December 2014
godz. 18.00 / 6 p.m.

ul. stalowa 26, 03-426 warszawa

wystawa trwa / The exhibition lasts
od 12 grudnia 2014  / from 12 December 2014 
do 25 stycznia 2015 / till 25 January 2014


