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MAŁGORZATA ŁAPSA-MALAWSKA
Tajemniczy Ogród / The Secret Garden
otwarcie wystawy
8 kwietnia (sobota) 2017, godzina 18:00
wystawa czynna do 02.05.2017
zapraszamy

Artyści z naszego podwórka...
Projekt zakłada cykliczną promocję twórczości artystów Przemyśla w formie wystaw i pokazów 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 dwudziestej wystawie prezentujemy malarstwo Małgorzaty Łapsy- Malawskiej, artystki tworzącej od kilku lat w Londynie,
ale ciągle związanej z rodzinnym miastem. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa stanie się zalążkiem wydania oczekiwanego
przez wszystkich albumu, prezentującego współczesną sztukę i artystów Przemyśla.
Janusz J. Cywicki / Dyrektor Galerii

Women's strength. / Kobieca siła.
20 x 20 cm - oil on linen board / olej na płycie, 2017

Małgorzata Łapsa-Malawska, urodzona w 1981r. w Przemyślu. W 2007 roku uzyskała dyplom z Litografii
w pracowni prof. Jacka Zaborskiego na Wydziale Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2012 roku
tworzy i wystawia poza Polską - Chile, Wielka Brytania (Londyn). Zajmuje się głównie malarstwem olejnym,
fotografią, plakatem oraz grafiką. Samotnośd, izolacja, zagadnienie komunikacji międzyludzkiej, a także estetyka
pustki i bieli jako środka wyrazu są głównymi tematami jej prac. Od 2014 roku jest związana z galerią The
Museat 269 w Londynie.
Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanadzie, Chile, Japonii,
Szwajcarii, Indonezji, Hongkongu i Polsce. Członek Zarządu Związku Artystów Plastyków Polskich w Wielkiej
Brytanii. Członek Free Painters and Sculptors Group (UK).

Wybrane wystawy indywidualne: [YOUR] Forest, The Muse Gallery, 2016, Londyn, UK; A Dream Within
a Dream, Fitzrovia Gallery, 2016, Londyn, UK; Lost Identity, The Muse Gallery, 2015, Londyn, UK; Urban
Loneliness, The Muse Gallery, 2014, Londyn, UK; Poster After Life, POSK Gallery, 2013, Londyn, UK
grupowe: Royal Academy Summer Exhibition 2016, Londyn, UK; EWAAC East West Award Competition 2015,
Londyn, UK; Wa no Contemporary 2015 - Contemporaries in Harmony beyond all boundaries - in Japan,
Kagawa, Japonia; Salon des Refuses 2015, [SPACE], Londyn, UK
Nagrody: 3rd prize in East-West Art AwardCompetition, 2015 za obraz "Show me someone who doesn't dream
about the future"; Sir Hugh Casson Drawing Prize 2014 za obraz "Urban Loneliness".

Taste of Freedom. (Give childhood back to children).
Smak wolności. (Zwród dzieciom dzieciostwo)
20 x 20 cm - oil on linen board / olej na płótnie, 2017

Małgorzata Łapsa-Malawska po 10 latach od wystawy na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu
powraca do rodzinnego miasta z wystawą "Tajemniczy Ogród". Tym razem nie jest to litografia
a malarstwo olejne, które zdominowało jejt wórczóśd w ostatnich latach.
Zaprezentowane na wystawie obrazy pochodzą z trzech główych serii "Urban Loneliness", "Lost
Identity" oraz "*YOUR+ Forest" powstałych w latach 2014 - 2017.
Tytułowy tajemniczy ogród jest miejscem niewinnych zabaw, wolności i niczym nie skrępowanej
dziecięcej wyobraźni. Tajemniczyogród kryje w sobie również mroczne sekrety. To przestrzeo, gdzie
dobra magia spotyka się ze złymi mocami, ale też gdzie człowiek w pełnej harmonii współistnieje
z przyrodą.

Morn. / Świt
50 x 40 cm, oil on linen canvas / olej na płótnie, 2016

Wystawę "Tajemniczyogród" możemy czytad w wielu wymiarach. Baśniowa warstwa jest jedną z nich.
Druga, dotyka kondycji człowieka we współczesnym świecie, tego czego doświadczamy. Jest
odpowiedzią artystki na wydarzenia, które ją dotykają.

Małgorzata Łapsa-Malawska często inspiruje się archiwalnymi fotografiami rodzinnymi, gdzie bliskie
osoby stają się pretekstem do malarskiego opowiedzenia historii uniwersalnych i tym samym bliskich
każdemu z nas. Sylwetki postaci z kart rodzinnej historii są niejako aktorami w spektaklu
reżyserowanym przez artystkę.
Monochromatyczna paleta, oszczędnośd wypowiedzi, prostota zapraszają widza do świata wyobraźni
artystki i pozwalają się w nim zanurzyd jak w miękkim śnie.

Dreamer. / Marzyciel
50 x 70 cm - oil on linen canvas / olej na płótnie, 2017

Girl in Gypsy Dress. Carnival / Dziewczynka w cygaoskiej sukience. Karnawał.
50 x 40 cm - oil on linen canvas / olej na płótnie, 2016
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