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MALARSTWO

W zewnętrznym 
poszukiwać 

wewnętrznego



Trzy subtelne natury spotykają się na wspólnej płaszczyźnie twórczych 
poszukiwań. Rezultat takiego spotkania daje spektrum wizualnych 
doświadczeń, mieszczących się na jednym mianowniku - wrażliwość. 
Wąska gama kolorystyczna, od czasu do czasu muśnięta jedynie 
akcentem barwnym, miękki modelunek światło-cieniowy, synteza 
przedmiotu to wspólne cechy malarstwa Julii Idasiak, Naili Ibupoto 
i Marty Węgiel, aktualnych studnentek malarstwa na Poznańskim 
Uniwersytecie Artystycznym. 

Młode artystki śmiało penetrują wszelkie obszary otaczającego świata 
w poszukiwaniu inspirujących motywów. Zachowując przy tym dużą 
subtelność, bacznie analizują, przetwarzają i wykraczają poza granice 
tego, co wewnętrzne i zewnętrzne. Delikatne materie, niczym otulone 
mgłą faktury oraz świetlne refleksy i ich niezliczone odbicia tworzą świat 
niezwykle ulotny, w którym tym co spaja i zatrzymuje w kadrze nie jest 
grawitacja, a światło.

Doświadczanie rzeczywistości i ujmowanie jej we własne ramy, 
przetransponowywanie w indywidualną kreację nigdy nie jest procesem 
łatwym. Zebrane tutaj prace dają wielką nadzieję na narodziny 
wyjątkowych i odważnych kreacji artystycznych w najbliższej przyszłości. 
Należy mieć nadzieję, że cisza, która dźwięczy w tych obrazach szybko 
nie ucichnie.

Michał Woźniak



Naila Ibupoto
Urodzona w 1993 roku. 
Obecnie studiuje na Wydziale Malarstwa Uni-
wersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Cechą wspólną jej prac jest ukazanie codzienności, 
która ją otacza. W jej obrazach można zauważyć 
jak obiekt powoli pozbywa się dosłowności, oraz 
uwalnia się z cech ilustracyjnych. Otaczający świat 
często zostaje zgeometryzowany, co powoduje że 
wszystkie przedmioty przedstawiane na obrazie są 
tak samo ważne.
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Bez tytułu (fragment)

80x80 cm

akryl na płótnie



Naila Ibupoto 
Bez tytułu
72x72 cm
akryl na płótnie

Naila Ibupoto 
Bez tytułu
80x80 cm

akryl na płótnie



Naila Ibupoto 
Gra
80x80 cm
akryl na płótnie

Naila Ibupoto 
Bez tytułu
64x73 cm

akryl na płótnie



Julia Idasiak
Urodzona w 1992 roku. 
Obecnie studiuje na Wydziale Edukacji 
Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu. 

W malarstwie zależy jej na uchwyceniu tego 
co ulotne, nietrwale w konkretnym momencie 
czy zjawisku. Zaprezentowane obrazy powstały 
na drodze poszukiwań nowych sensów 
w codzienności oraz opowiedzenia o nich 
językiem malarstwa. 
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(fragment)

130x80 cm

akryl na płótnie



Julia Idasiak
Czuwanie
80x60 cm, 2014
olej na płótnie

Julia Idasiak
Obecny

100x70 cm, 2015
akryl i olej na płótnie



Julia Idasiak
Odbicia
120x80 cm, 2014
akryl na płótnie

Julia Idasiak
Refleksy

100x100 cm, 2014
olej na płótnie



Marta Węgiel
Urodzona w 1994 roku. 
Obecnie studiuje na Wydziale Malarstwa 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

W swojej twórczości stara się  „w zewnętrznym 
poszukiwać wewnętrznego”. W przypadkowych 
przedmiotach poszukuje czegoś w rodzaju 
osobowości. Śladów pamięci, czy też niepamięci. 
Ważnym aspektem jest również światło, które 
zdaje się mieć swój własny charakter. 
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Ślady niepamięci II 

(fragment)

80x120 cm

olej na płótnie



Marta Węgiel
Bez tytułu
89x115 cm
olej na płótnie

Marta Węgiel
Refleksy

80x120 cm
olej na płótnie



Marta Węgiel
Ślady niepamięci I
80x90 cm
olej na płótnie

Marta Węgiel
Ślady niepamięci II

80x120 cm
olej na płótnie



  W zewnętrznym poszukiwać wewnętrznego 
 
  Wernisaż wystawy 
  3 grudnia 2015 r. o godz. 18.00

 Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 75

 Termin wystawy: 4 do 15 grudnia 2015 r.
 Kurator wystawy: Michał Woźniak


