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KOLOR i ZMYSŁY
21�stycznia�– 27�lutego�2022

Eks po zy cja sku pia się na naj istot niej szych z punk tu wi dze nia ma lar stwa
ele men tach: ko lo rze i zmy słach. My śle nie bar wą i świa tłem, któ re two -
rzą ko lor, jest aspek tem wy róż nia ją cym dla każ de go z ma la rzy. Ar ty ści
okre śla ją się wo bec nie go na wie le spo so bów, na wet ogra ni cza jąc się
do bie li i czer ni. Rów nie waż nym ży wio łem dla sztu ki są zmy sły, za rów -
no w pro ce sie two rze nia, jak i w od bio rze dzie ła. Wraż li wość sen su al na
jest pod sta wą nie tyl ko ma lar stwa, stąd na wy sta wie za pre zen to wa ne
zo sta ną tak że for my wy kra cza ją ce po za ob sza ry zwią za ne z pod obra -
ziem: obiek ty, in sta la cje, vi deo, fo to gra fie. Te wszyst kie for my łą czy
wspól na ce cha, któ rą okre śla się ja ko MA LAR SKOŚĆ. Wią że ona z ca łą
pew no ścią ar ty stów z Wy dzia łu Ma lar stwa gdań skiej aka de mii.

Wy�sta�wa�zo�sta�ła�przy�go�to�wa�na�spe�cjal�nie�dla�Ga�le�rii�Sztu�ki�BWA
w�Olsz�ty�nie.�Jest�pre�zen�ta�cją�ar�ty�stów�zwią�za�nych�z�Wy�dzia�łem�
Ma�lar�stwa�Akademii�Sztuk�Pięknych�w�Gdań�sku:�na�uczy�cie�li�aka�-
de�mic�kich�oraz�dok�to�ran�tów�Szko�ły�Dok�tor�skiej�tej�że�uczel�ni.�

Współpraca:

al. Marsz. J. Piłsudskiego 38
10-450 Olsztyn

tel. 89 533 51 08
www.bwa.olsztyn.pl

Galeria czynna: 
wtorek - czwartek 10.00 -18.00
piątek - niedziela 11.00 -19.00

Kurator: Ar ka diusz Syl we stro wicz

Współpraca kuratorska: Monika Sadowska, Piotr Wyrzykowski

W wyniku panującej sytuacji
epidemiologicznej, otwarcie wystawy 
(21 stycznia) dostępne będzie online 
o 18:00 na Facebooku i kanale 
YouTube galerii.


