
Sztuk mistrzowie w Małej Galerii MDK

Sylwia Zdzichowska

Wystawa miała miejsce w październiku 2017 roku, "p o r t r e t"

Urodzona w 1990 roku w Augustowie. W 2006 roku rozpoczęła edukację w Liceum Plastycznym im.

W. Kossaka w Łomży. Otrzymała dyplom oraz tytuł Artysty Plastyka o specjalności grafika 

warsztatowa. W 2010 zdała egzaminy do Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunek 

malarstwo. W 2014 roku zrealizowała program MOST na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych na 

wydziale malarstwa i grafiki. W 2015 roku obroniła dyplom z malarstwa na Gdańskiej ASP. Prace 

zrealizowała w pracowni Teresy Miszkin. Dodatkowo wykonała dwa aneksy: z grafiki warsztatowej i 

witrażu. Praca teoretyczna (pisemna) nosiła tytuł "Wybrane zagadnienia współczesnego witrażu w 

kontekście historycznym". Otrzymała dyplom z wyróżnieniem oraz tytuł Magistra Sztuki. Aktualnie 

zajmuje się malarstwem oraz grafiką.

"Bodźcem do działania w moim przypadku nie są inne obrazy, ale stosunek do rzeczywistości, 

teksty, słowo. Usiłuję poznać normy właściwe dla sztuki. Nurtuje mnie relacja pomiędzy tym co 

realne, a nierealne, pomiędzy tym na co patrzę i tym co widzę. Nie chciałabym odejść od 

figuratywnego sposobu przedstawiania postaci, jednocześnie nie

chciałabym zostać posądzona o gadulstwo. Projekty tworzę na zasadzie palimpsestu. Manipuluję 

zgromadzonym materiałem, prywatne relikty poddaję działaniu "nadpisywania"- co nieraz 

implikuje przesłonięcie.

Wychodząc od zdjęć i akwareli tworzę kompozycję, formy i znaczenia. Mój chwiejny eklektyzm 

wyraża się w sposobie malowania. Zestawiam laserunek z grubą warstwą farby, rozlane plamy 

poddane działaniu przypadku z chęcią fotograficznego uchwycenia rzeczywistości.

Dążę do harmonijnego ujęcia kompozycji mając pewne zastrzeżenia wobec nudy."

Zdjęcia z archiwum APK.

Więcej prac artystki na stronie :

WWW.BEHANCE.NET/ZDZICHOWSKA

WWW.INSTAGRAM.COM/ZDZICHOWSKA_SYLWIA

WWW.FACEBOOK.COM/ZDZICHOWSKA

WWW.ALESZTUKA.COM/SYLWIA_ZDZICHOWSKA

http://WWW.BEHANCE.NET/ZDZICHOWSKA
http://WWW.ALESZTUKA.COM/SYLWIA_ZDZICHOWSKA
http://WWW.FACEBOOK.COM/ZDZICHOWSKA
http://WWW.INSTAGRAM.COM/ZDZICHOWSKA_SYLWIA


Ilustracja 1: Wernisaż. Autorka na tle obrazów.

Ilustracja 2: Wernisaż. Rozmowa pani Sylwi z gośćmi, panią Teresą i 
panem Zdzisławem.



Ilustracja 3: Projekt zaproszenia na wystawę "portrety" Sylwii Zdzichowskiej.



Ilustracja 4: Obrazy na ścianie przedstawiają sylwetki kobiet.

Ilustracja 5: Obraz przedstawia leżące dziecko w czerwonym swetrze i niebieskich spodniach.




