ARTYŚCI Z NASZEGO PODWÓRKA … 18
Projekt zakłada cykliczną promocję twórczości artystów Przemyśla w formie organizowanych
sukcesywnie wystaw indywidualnych w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Przemyślu.
Przemyscy plastycy i fotograficy stanowią najliczniejsze środowisko artystyczne miasta.
Mieszka tutaj i pracuje wielu znakomitych artystów. Projekt nawiązuje do cyklu artykułów
pod tym samym tytułem, których edycję rozpoczął w roku 2005 miesięcznik „Nasz Przemyśl”.
W osiemnastej wystawie prezentujemy malarstwo Agaty Baltyzar, artystki młodego
pokolenia, związanej z naszym miastem od wielu lat. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa stanie
się zalążkiem wydania oczekiwanego przez wszystkich albumu, prezentującego współczesną
sztukę i artystów Przemyśla.

AGATA BALTYZAR
against the light / pod światło

zapraszamy na otwarcie wystawy

11 marca (piątek) 2016, godzina 18:00
wystawa czynna do 5 kwietnia 2016

The Cristal Water, 2016 - olej na płótnie / oil on canvas (81 x 100 cm)
*
Agata Baltyzar / E:agabaltyzar@gmail.com / W 2006 roku ukończyła Wydział Malarstwa w Pracowni
Malarstwa Prof. Adama Wsiołkowskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2007 roku
otrzymała Stypendium dla młodych twórców Prezydenta Miasta Krakowa i Honorowe Wyróżnienie
w Konkursie dla młodych twórców Fundacji im. Franciszki Eibisch.
Udział w wybranych wystawach zbiorowych:
2014 Life Aquatic Collection, Saatchi Online Gallery
2013 Dall'Aqua Nasce l'Anima, Ancient Palaces, Camaver Kunsthaus,
Palazzo Galio, Gravedona, Lombardia, Włochy
DAY DREAMS, Art in Mind, The Brick Lane Gallery, Londyn, Wielka Brytania
2012 The International Art Kudos Competition& Exibition
2011 Salon 100-lecia ZPAP Okręgu Krakowskiego, Bunkier Sztuki, Kraków
2010 III Ogólnopolski Konkurs "Obrazy muzyką malowane - Pejzaż Polski", Galeria Domu Polonii,
Kraków

IV Ogólnopolski Konkurs na Obraz dla Młodych Malarzy im. M. Michalika, Miejska Galeria
Sztuki, Częstochowa
7. Triennale Sztuki Sacrum "Dom w sztuce młodych", Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa
2009 II Ogólnopolski konkurs "Obrazy muzyką malowane", Pałac Sztuki, Kraków
2008 XXII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego Szczecin 2008, Zamek Książąt Pomorskich
2007 "Teatr Miejscem Zdarzenia", Galeria PWST, Kraków
2006 Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa
"60 lat Jarosławskiego Plastyka", Galeria Rynek 6, Jarosław
"Kraków Miasto Legend", Salon Zwierzyniecki, Muzeum Historyczne, Kraków
2005 VI Konfrontacje Artystyczne "Sacrum w Sztuce", Muzeum, Wadowice
2004 "Poster Studio on Tour", Ambasada Polski, Bruksela
2003 II Konfrontacje Artystyczne "Sacrum w Sztuce", Muzeum, Wadowice
Ośrodek Praktyk Teatralnych, Gardzienice
Wybrane wystawy indywidualne malarstwa:
2010 Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Gorlice
Galeria ZPAP "Pod podłogą", Lublin
Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury, Dębica
2008 "Zaklęci wędrowcy", Galeria Raven, Kraków
2007 Galeria Sztuki Współczesnej, Przemyśl
2005 Galeria Politechniki Krakowskiej Gil, Kraków
Nagrody:
2012 Finalistka The 2012 International Art Kudos Competition
2008 I Ogólnopolski konkurs "Obrazy muzyką malowane": nominacja do nagrody
2007 Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Krakowa
2007 Fundacja im. Franciszki Eibisch w Warszawie: Wyróżnienie Honorowe

The First Sight, 2016 - olej na płótnie / oil on canvas (50 x 70 cm)

"Wszystko, co jest w świecie, występuje w formie widzialnej. Cały wszechświat jest wielkim światłem
złożonym z nieskończonej ilości małych świateł i wielu rzeczy świecących" 1
Obrazy Agaty Baltyzar
"Pod światło"
Sztuka przyswoiła w praktyce wiele teorii obecnych w kulturze związanych ze światłem.
Począwszy od starożytnych teksów Dionizego Areopagity, przez scholastyczne rozważania o jego
metafizyce, po naukowe rozważania Newtona. Nieziemski blask wczesnochrześcijańskiej mozaiki
i witraży, widoki: katedr, portów, miast w pełnym słońcu.
"Alegorie światła i ciemności" Delacroix, "Światło i kolor" Turnera, rozświetlone i tętniące
energią obrazy Rothko - to tylko fragment bogatego zbioru dzieł związanych z problemem światła
i koloru.
Jest też w historii malarstwa obraz Angeliki Kauffman z XVIII wieku pod tytułem "Malarstwo".
To jej autoportret podczas pracy. W jednej ręce trzyma paletę i pędzle, drugą zamaszyście maluje
tęcze między niebem, a ziemią w sielskim pejzażu. W czasie gdy powstawał ten obraz dokonano już
rozszczepienia światła w pryzmacie na składowe o różnej długości.
Jednak na obrazie Kaufman namalowała siebie jako autorkę tęczy, co można interpretować
jako swoisty manifest artystyczny wyrażający jej władzę nad kolorem i światłem, a zatem środkami
dzięki, którym możliwe jest malarstwo. Rozłożenie barw w tęczy długo było kluczem dla malarzy do
budowania "naturalnej" harmonii.
Obraz "The Painter" Agaty Baltyzar, nie ma już postaci malarza, iluzji przestrzeni czy brył
modelowanych przez światło i cień. To dynamiczna, abstrakcyjna kompozycja, namalowana przez
autorkę czystymi barwami widma tęczy.
Rzeczywistość utkana jest z wrażeń. Światło i cień są kluczowymi elementami odczuwania jej
głębi i kolorów. Wzrok odbiera światło odbite od rozmaitych powierzchni, o różnych cechach
refleksyjnych i natychmiast rekonstruuje trójwymiarową strukturę oglądanego obiektu.
Agata Baltyzar w obrazach zgromadzonych na wystawie, którą zatytułowała "Pod światło" nie
skupia się jednak na tym co widzialne. Trudno jednoznacznie określić "gdzie rzecz się dzieje". Piony
i poziomy czystych barw, powracające w wielu obrazach, przywołują zwielokrotnione widmo światła
białego, z pomocą którego malarka odsłania na płaszczyźnie obrazu ślady-znaki.
W "Home" intryguje czerwony znak w centrum obrazu, który możemy odczytywać jako
postać z uniesionymi i rozłożonymi rękami. Taki gest adoracji obecny jest w sztuce chrześcijańskiej
w przedstawieniach orantów.
Jednak może to jedynie abstrakcyjny znak wyrażony czystym, intensywnym kolorem, który wywołuje
takie skojarzenia i emocje. W tych obrazach nie ma cienia, który doprecyzował by formę, rozwiał
wątpliwości. Podobnie w "The Remembering" niebiesko- karminowe piony kompozycji rozcięte są
cynobrowo, zielono, pomarańczowym trójkątem, a w centrum znów czerwony i fioletowy ślad, które
można interpretować jako sylwetki stojących postaci, czy w "The Paradise were here", gdzie
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Dmitrij S. Lichaczow;" Słońce mu ciemnością drogę zagradzało": nauka o świetle
Jana Damasceńskiego czy Dionizego Areopagity w "Słowie o wyprawie Igora"?
Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 71/4, 123-125.

przejrzysta plama, delikatne laserunki, kontrasty temperatur i walorów wzajemnie się przenikają
w przestrzeni obrazu. Aura obecności- to stanowi ich treść.
Jest także grupa obrazów w których dominuje kolor niebieski. Sylweta człowieka jest w nich
czytelna. Można je podzielić na jednofigurowe: "You, You", "The First Sight", "Desired Things"
i dwufigurowe, przedstawione w zwartych układach jak w "I Want Your Everything” czy "The Children
of Universe". Kompozycje budowane są w podobny sposób. Przestrzeń obrazu rozświetlają pasy
światła: czerwonego, jasnoniebieskiego, zielonego, pomarańczowego. Płaszczyzna pozioma na której
umieszczone są sylwety jest transparentna, przepuszcza światło co wzmacnia wrażenie świetlistości
miejsca, które daje im oparcie.
Gest w obrazach Baltyzar jest żywiołowy, ślad pędzla wraz z ociekającymi smugami farb
delikatnie zajmuje powierzchnię płótna. Patrząc na płaszczyzny nie sposób oddzielić tego co
oświetlone od tego co jest źródłem światła.
To zastanawia. To Miejsce, które jest przywoływane na płaszczyźnie - z drobnymi śladami - znakami,
śladami- sylwetami, które w świetle widziane pod światło promienieją naznaczoną przez barwę
obecnością.
Gdzie to jest?
Tu
nieopodal
wszędzie
Grażyna Skalniak

The Remembering, 2016 - olej na płótnie / oil on canvas (70 x 100 cm)

The Peace Prayers II, 2016 - olej na płótnie / oil on canvas (115 x 95 cm)

" Everything in the world has a visible form. The whole universe
is a great light made of an infinite number of small lights and blowing objects"1
Paintings by Agata Baltyzar
"Against the Light"

Art has adopted in practice many theories, operating in culture, which are connected with
light: beginning from the ancient texts by Dionysius the Areopagite, to scholastic deliberations on his
metaphysics, to Newton's scientific ideas. The heavenly luminosity of early Christian mosaics,
stained-glass windows, and the views of cathedrals, ports, cities in full sun.
"The Allegories of Light and Darkness" by Delacroix, "The Light and Color" by Turner, the
paintings by Rothko full of light and energy - are only some of many works connected with light and
color.
There is also a painting by Angelica Kauffman from the 18th century titled "Painting". It is her
self-portrait during work. In a pastoral landscape, she is holding a palette and paintbrushes in one
hand, and she is painting a big rainbow between sky and earth with the other. When this painting
was painted the light had already been split in the prism into component colors of different
wavelength.
However, Kauffman painted herself as a creator of the rainbow which can be interpreted as a
special artistic platform to show her power over colors and light, that is the means which makes
painting possible. The split of colors of the rainbow for a long time was the key for the painters to
build the "natural" harmony.
The painting by Agata Baltyzar called "The Painter" does not have the figure of the painter,
illusion of space or solids modeled by light and shadow. It is a dynamic, abstract composition painted
by the artist with pure colors from the rainbow spectrum. The painter here is in the energy of
gesture, color, and light.
Reality is made of sensations. The key elements of the perception of its depth and colors are
light and shadow. The light reflected against different surfaces with various reflection qualities is
blinding and it immediately reconstructs the three-dimensional structure of the object which is
looked at.

You, You, 2016 - olej na płótnie / oil on canvas (81 x 100 cm)

Agata Baltyzar in the paintings collected at the exhibition which she called "Against the Light"
does not focus, however, on what is visible. It is difficult to figure out "where it is set". The verticals
and horizons of pure colors, recurring in many paintings, recall the multiple spectrum of white light
with which the painter reveals traces-signs on the plane of the painting.
The intriguing red sign in the middle of "Home" can be interpreted as a figure with its arms
raised and spread out. Such a gesture of adoration is present in Christian art in the depictions of
chasubles.
However, it may be only an abstract sign expressed with pure, intensive colors which triggers such
associations and emotions. The paintings don't have shadows which would further specify the form
and clear up any doubts. Similarly, the blue and carmine verticals of the composition in "The
Remembering" are cut with a cinnabar, green, and orange triangle and again in the middle a red and
purple trace which can be interpreted as silhouettes of standing figures or in "The Paradise were
Here" where a transparent patch, delicate glazes, contrasts of temperatures and values mix in the
space of the painting. The air of presence is their substance.
There is also a group of paintings dominated by blue color with a clear silhouette of man.
They can be divided into paintings with one figure: "You, You", "The First Sight", "Desired Things" and
the ones with two figures presented in close groups, such as "I Want Your Everything" or "The
Children of Universe".
The compositions are built in a similar way. The space of the painting is lit with red, light blue,
green and orange bands of light. The vertical plane with the silhouettes is transparent, with light
showing through, which makes the place look even more luminous, which supports them.
The gesture in Baltyzar's paintings is lively with delicate brushstrokes and dripping streaks of
paints on canvas. Looking at the painting planes it is difficult to distinguish what is lit from what is the
source of light.
This makes you wonder. This is a Place which is recalled on the plane - with small traces-signs, tracessilhouettes which in daylight, when looked at against the light, radiate with presence marked by
color.
Where is it?
Here
nearby
everywhere
Grażyna Skalniak

1. Dmitrij S. Lihacev: "The sun blocked his way with darkness" : the science of light by John of
Damascus or Dionysius the Areopagite in "A Word about Igor's Expedition" ?
Pamiętnik Literacki: quarterly on history and critique of Polish literature 71/4, 123-125

Out Of Time, 2016 - olej na płótnie / oil on canvas (50 x 60 cm)
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