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„Wokó∏ cz∏owieka.
Na granicy jawy i snu.”

Od 15 lutego 2013 roku w Galerii Pod Dachem
Nieba, mieszczàcej si´ w 22. Wojskowym Szpitalu Uz-
drowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku, macie
Paƒstwo okazj´ podziwiaç wystaw´ zatytu∏owanà „Wo-
kó∏ cz∏owieka. Na granicy jawy i snu.”. Dwie m∏ode
artystki prezentujà swe prace.

Pierwsza z nich - Ewa Biƒczyk to absolwentka Wy-
dzia∏u Sztuk Pi´knych Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika
w Toruniu, która w 2009 roku rozpocz´∏a studia dok-
toranckie z zakresu sztuk plastycznych. Jest dwukrotnà
stypendystkà Miasta Torunia w dziedzinie kultury, lau-
reatkà Nagrody im. Edmunda Piotrowicza w kategorii
grafiki warsztatowej. Artystka tworzy w tradycyjnych
technikach druku wkl´s∏ego. Zajmuje si´ tak˝e rysun-
kiem i malarstwem. Jak mo˝emy przeczytaç na stronie
internetowej Ewy Biƒczyk, jej motto artystyczne brzmi:
„Grafika i rysunek sà dla mnie intymnà podró˝à
w g∏àb wyobraêni. Zawsze znajduj´ tam cz∏owieka

stojàcego na granicy Êwiatów: duchowego i material-
nego, cz∏owieka zawieszonego mi´dzy przesz∏oÊcià
i przysz∏oÊcià. Fascynuje mnie wieloznacznoÊç ludzkiej
natury, wspó∏istnienie w niej tego, co u∏omne i dosko-
na∏e - odwieczna tajemnica ludzkiej psychiki. (…)”.
Takie w∏aÊnie sà prace artystki - metaforyczne, sk∏ania-
jàce do przemyÊleƒ. Grafiki prezentowane na wystawie
powsta∏y w latach 2005-2009. G∏ówne miejsce wÊród
niech zajmuje twórczoÊç o charakterze figuratywnym.

Druga artystka prezentujàca swe dzie∏a w ciecho-
ciƒskiej Galerii to Kamila Matwiejszyn, absolwentka
Wydzia∏u Sztuk Pi´knych Uniwersytetu Miko∏aja Koper-
nika w Toruniu, artysta grafik oraz konserwator i res-
taurator dzie∏ sztuki. Prace zaprezentowane na wystawie
to dzie∏a z cyklu: „Leczenie g∏upoty” z 2010 roku oraz
„Homeostaza” z 2011 roku. Grafiki zosta∏y wykonane
z wykorzystaniem tradycyjnych technik druku wkl´s-
∏ego. Pod wzgl´dem formalnym stanowià po∏àczenie
w jeden obraz fotografii, rysunku i grafiki. Autorka
podkreÊla: „W swoich pracach pos∏uguj´ si´ zarówno
dos∏ownoÊcià, jak i metaforà, a ró˝nego rodzaju znaki
i symbole majà na celu gr´ z widzem w odgadywaniu
sensów i znaczeƒ. (…)”. Dzie∏a, które mogà oglàdaç
Paƒstwo w ciechociƒskiej galerii, prezentujà postaci
m´˝czyzn.

Zach´camy do odwiedzenia Galerii Pod Dachem
Nieba. Organizatorem  ekspozycji jest Towarzystwo
Przyjació∏ Ciechocinka, a kuratorem wystawy Pani El˝-
bieta Pietrzykowska. Prace artystek mogà Paƒstwo
podziwiaç do 01.05.2013 roku.       Red.
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