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 Akwarele Magdaleny

Delikatność natury, kolorystyka i piękno otaczającej flory a zarazem lekkość przedstawienia tematu 

zwracają uwagę widza na obrazy akwarelowe autorstwa Magdaleny Bronakowskiej. Słoneczna 

paleta barw, soczyste zielenie i mnogość różnorodnych gatunków świata roślinnego wręcz 

zapraszają do oglądnięcia tej wystawy, na którą zapraszamy do MDK-u już od 7 kwietnia. 

Magdalena Bronakowska

Urodzona w Augustowie. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2008

r. uzyskała dyplom w pracowni rzeźby prof. Teresy Platy - Nowińskiej. W dorobku artystycznym 

artystki znajdują się przede wszystkim akwarele oraz obrazy olejne. Tematykę jej prac stanowią 

głównie pejzaże oraz motywy roślinne, do przedstawiania których zamiłowanie wyniosła z 

rodzinnych stron. Jej twórczość odzwierciedla ogromną wrażliwość oraz trafność w postrzeganiu 

otaczającej rzeczywistości, charakteryzując się ponadto znaczną głębią wyrazu, silnie działającą na 

widza. Stosowane przez nią techniki malarskie nadają jej obrazom znamiona swoistej lekkości oraz 

delikatności, czyniąc je wyjątkowo kobiecymi. W wolnych chwilach artystka oddaje się malowaniu 

porcelany i zdobieniu innych przedmiotów użytkowych.(A.P.)

Wystawę w Małej Galerii APK będzie można oglądać do końca miesiąca kwietnia. 

Obecnie mieszka i tworzy we Wrocławiu. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. 

Dotychczas brała udział w kilkunastu wystawach zbiorowych i  indywidualnych. Jej prace znajdują 

się w wielu prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. 

Powiew orientu, to również piękne wzory malowane henną na ciele. Sztuka zdobienia ciała henną 

przywędrowała do nas z Indii oraz z Półwyspu Arabskiego i Północnej Afryki. Jest to starodawna 

tradycja malowania rąk oraz nóg panny młodej tuż przed ślubem, która ma przynieść szczęście i 

radość. Kobiety zdobią swoje ciała także przy innych ważnych okazjach. Wierzą, że henna na ciele 

chroni je, ich rodziny i domostwa od złych mocy. Zdobienie ciała henną jest nie tylko piękne i 

wyjątkowo fotogeniczne – niesie ze sobą kobiecą moc. To pasja Magdaleny Bronakowskiej znanej 

jako „Henna girl”. 

Zdjęcia z archiwum APK i autorki.

Magdalena Bronakowska:

https://www.facebook.com/MagdalenaBronakowskaGallery

https://www.instagram.com/hennagirl.mb/

https://www.facebook.com/MagdalenaBronakowskaGallery
https://www.instagram.com/hennagirl.mb/


Ilustracja 2: Na zdjęciu autorka akwarel 
Magdalena Bronakowska nad jeziorem.

Ilustracja 3: Akwarela kwitnąca gałązka.

Ilustracja 1: Akwarela malwa.

Ilustracja 5: Akwarela rumianki.

Ilustracja 4: Akwarela magnolia.


