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KINGA KOLOUSZEK
Quantum
zapraszamy na otwarcie wystawy
8 kwietnia (piątek) 2022, godzina 18:00
wystawa czynna do 4 maja 2022
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LaLa La Photo – Muzeum Narodowe w Krakowie, 2019

Kinga Kolouszek urodziła się w 1973 r. w Kolbuszowej. Ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne
im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. Jest absolwentką Europejskiej Akademii Sztuk
w Warszawie. Dyplom uzyskała w pracowni projektowania graficznego w 1998 r. pod kierunkiem
prof. Juliana Pałki i prof. Mieczysława Wasilewskiego. Dyplom ten został poszerzony o aneks
z malarstwa, które artystka studiowała w pracowniach profesorów: Ewy Pełki, Franciszka
Starowieyskiego, Zbysława Maciejewskiego, a także Dariusza Mląckiego.
W roku 2000 wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie dwa lata później związała się z grupą
Emocjonalistów, którą prowadził Lubomir Tomaszewski. Brała udział w wielu wystawach i plenerach
malarskich w USA i Europie. Uczyła w nowojorskich szkołach oraz prowadziła warsztaty artystyczne.
Choć zajmowała się głównie malarstwem figuratywnym, z biegiem czasu zaczęła malować
i wystawiać swoje nowe prace abstrakcyjne. Jej fascynację kolorem w pełni oddaje seria obrazów
abstrakcyjnych inspirowanych fizyką kwantową
−„Quantu
m’’− która w 2017 r. towarzyszyła
międzynarodowej konferencji fizyków kwantowych PPC12 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.
Obrazy z cyklu „Quantum’’ były już prezentowane na wielu wystawach w Polsce i Luksemburgu
− w krakowskim Muzeum Narodowym w ramach projektu i aukcji SZTUKA TERAZ oraz
w kolbuszowskim Muzeum Kultury Ludowej podczas Nocy Muzeów. W 2019 r. obrazy artystki gościły
w Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, a także Europejskim Trybunale Obrachunkowym
w Luksemburgu. Prace Kingi Kolouszek znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
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„Quantum” to zejście do świata mikroskopowego, próba opisania natury rzeczy poprzez najmniejsze
jej składniki – atomy i cząstki elementarne. Oglądając te prace, widz może podziwiać ich dynamizm
i walory kolorystyczne, ale powinien również mieć świadomość, że są one wynikiem namysłu nad

strukturą otaczającego nas świata, nad tymi jej aspektami, które pozostają poza zasięgiem naszej
ograniczonej percepcji. Kinga Kolouszek, odkrywając dla siebie nową formułę twórczą, nie tylko bada
swoje możliwości jako artysty, nie tylko poszukuje sposobów wypowiadania się, ale również
kontempluje harmonijny ruch leżący u podstaw naszej egzystencji. Jest to więc zarówno eksperyment
na materii malarskiej, jak i artystyczna próba interpretacji tego co w nas i wokół nas.”
Paweł Jagiełło, historyk sztuki
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,,W obrazach Kingi Kolouszek wydaje się, że widać ową strukturę wewnętrzną fali (na co zresztą
wskazuje tytuł serii obrazów). Fala elektromagnetyczna/ światło widzialne, w jakiś sposób utraciło
swój jedyny walor wykorzystywany dotychczas – barwę, a stało się strumieniem barwnych
plam/cząstek energii. Kompozycja obrazów też może być postrzegana z punktu widzenia fizyki i fizyka
– czasami jest momentem zatrzymanym w kadrze, a czasami przepływem, strumieniem
rozchodzących się w przestrzeni kwantów światła.”
Dr hab. Bożena Jasińska, prof. UMCS
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,,Kinga Kolouszek przedstawia nam malarstwo pełne życia i energii. Ten rodzaj malarstwa pozwala na
znaczną ilość eksperymentów w każdej z prac. Ponadto pozwala ono na oddziaływanie na widza
olbrzymią ilością doznań. Ciekawe malarstwo.”
Prof. Lubomir Tomaszewski, rzeźbiarz, Uniwersytet Bridgeport w USA, twórca Emocjonalizmu
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