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SYLWIA ZAWIŚLAK

cześć

kontakt

Mam na imie Sylwia i urodziłam się
w 1991 roku w Rzeszowie.
W swoich poszukiwaniach artystycznych skupiam się
na dawnych obyczajach i wierzeniach terenu, w którym
zamieszkuje. Stara się wyłowić na światło dzienne
zapomniane, lecz nie tak odległe zwyczaje i opowieści,
nawiązując do ksylograﬁcznej tradycji.

edukacja
2010

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E
W ROPCZYC ACH

PROF IL J ĘZ Y KOW Y

sylwia.zawislak@o2.pl
+48 889 032 651

wystawy
2018

MPB GLIWICE/WYSTAWA GRUPOWA

XII MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA EXLIBRIS
BWA TARNÓW/WYSTAWA GRUPOWA

2013

UNIWERSYTET RZESZOWSKI
WYDZIAŁ SZTUKI

DYPLOM L IC EN C JAC K I ARTYSTY
SPEC. G R AFIKA

2015

UNIWERSYTET RZESZOWSKI
WYDZIAŁ SZTUKI

DYPLOM M AG IST ERSKI A RTYST Y
SPEC. G R AFIKA

V SALON WIOSENNY
SDK SANOK/WYSTAWA INDYWIDUALNA

WYMARŁE ZAWODY
SERBIA/WYSTAWA GRUPOWA

INTERNATIONAL PRINT BIENNAL

2017

WERKBANK POZNAŃ/WYSTAWA INDYWIDUALNA

ZAKLĘTY ŚWIAT
GALERIA R_Z RZESZÓW/WYSTAWA GRUPOWA

MAŁE FORMY
MGS ŁÓDŹ/WYSTAWA GRUPOWA

TRIENNALE MAŁEJ FORMY GRAFICZNEJ
MUZEUM ETNOGRAFICZNE RZESZÓW/WYSTAWA INDYWIDUALNA

PRZYSŁOWIA LUDOWE

nagrody
2015
NAGRODA GŁÓWNA
BIBLIOTEKA ŚLĄSKA, KATOWICE

IX PRZEGLĄD EKSLIBRISU DRZEWORYTNICZEGO
I LINORYTNICZEGO IM. PAWŁA STELLERA
PUBLIKACJA ALBUMU
WYDAWNICTWO PATRIMONIUM EUROPAE

“DEMONY I KLECHDY LUDOWE”

2016

GALERIA TEST WARSZAWA/WYSTAWA GRUPOWA

KONFRONTACJE SZTUKI
FILHARMONIA SZCZECIŃSKA/WYSTAWA GRUPOWA

ZOOM NA SZCZECIN
ROSJA/WYSTAWA GRUPOWA

URAL PRINT TRIENNIAL
BWA OLSZTYN/WYSTAWA GRUPOWA

QUADRIENNALE DRZEWORYTU I LINORYTU POLSKIEGO

CV

BÓL ZĘBÓW, LINORYT, 2019

LULEK CZARNY, LINORYT, 2019

2019
JAK LECZYĆ/SZKODZIĆ/CYKL 30 GRAFIK

Święto chorób to pełen drukarskiej czerni
festiwal szeroko rozumianej ludzkiej
niedoskonałości. To jedyna taka okazja by
zmierzyć się z niedbalstwem naszych
ciał. Cykl to kompendium wiedzy o
wywołanych przez robaki Bólach zębów,
przenoszonymi na kota Suchotach czy o
zapryskiwanych wódką Zaćmach. Cykl
wyciąga na światło dziennie kwintesencje
ludowych terapii leczniczych w postaci
duetu graﬁk - czarno-białego sposobu na
leczenie danej dolegliwości oraz
kolorowego bohatera ziołowej wersji
leczenia tejże choroby.

WÓDKA, LINORYT, 2019

KOPYTNIK, LINORYT, 2019

BÓL GŁOWY, LINORYT, 2019

KRWAWNIK, LINORYT, 2019

2019
JAK LECZYĆ/SZKODZIĆ/CYKL 30 GRAFIK

Święto chorób to pełen drukarskiej czerni
festiwal szeroko rozumianej ludzkiej
niedoskonałości. To jedyna taka okazja by
zmierzyć się z niedbalstwem naszych
ciał. Cykl to kompendium wiedzy o
wywołanych przez robaki Bólach zębów,
przenoszonymi na kota Suchotach czy o
zapryskiwanych wódką Zaćmach. Cykl
wyciąga na światło dziennie kwintesencje
ludowych terapii leczniczych w postaci
duetu graﬁk - czarno-białego sposobu na
leczenie danej dolegliwości oraz
kolorowego bohatera ziołowej wersji
leczenia tejże choroby.

SPADEK Z GŁOWY, LINORYT, 2019

SŁONECZNIK BULWIASTY, LINORYT, 2019

PRZYJACIEL, LINORYT, 2018

NASZ WŁADCA, LINORYT, 2017

2018
NIE-ŚWIĘCI ŚWIĘCI/CYKL 15 GRAFIK

Opuszczając otwarte, kreatywne i jakże
bezpieczne artystyczne towarzystwo
wkroczyłam w dorosłe życie. Poznałam w
nim ludzi z reguły mocno zapatrzonych
na swoje własne Ja, nie wykazujących
zbytnich zainteresowań czy zwyczaju tak
zwykłej i ludzkiej empatii. Skupieni na
konsumpcji, swojej pracy i dbaniu o swoje
interesy, zatracili najważniejsze ludzkie
cechy.
Między poranną, pracowniczą kawą a
kanapką rozgrywają się tandetne sceny
porad i miałkich rozmowach o gotowaniu
czy piłce nożnej, pogarda dla porażki lub
inności, zadziwiający lęk przed
uzewnętrznianiem się i stałe, bezustanne
gonienie za sukcesem wszelkimi
kosztami. Pozycja zawodowa, stan
cywilny, posiadanie dzieci - te wszystkie
“cechy” podlegają weryﬁkacji i ocenie
korposzczurków, matek, menagerów.
Obserwacja tych negatywnych zjawisk i
odczucie odosobnienia, w środowisku
tychże nieświętych, zwykłych ludzi stała
się inspiracją dla cyklu "Nieświęci święci",
cyklu 15 stylizowanych na alegroryczne
drzeworyty ludowe, graﬁk.

MOTYWATOR, LINORYT, 2018

MŁODZIENIEC, LINORYT, 2017

DORADCA, LINORYT, 2018

ARTYSTA, LINORYT, 2017

2018
NIE-ŚWIĘCI ŚWIĘCI/CYKL 15 GRAFIK

Opuszczając otwarte, kreatywne i jakże
bezpieczne artystyczne towarzystwo
wkroczyłam w dorosłe życie. Poznałam w
nim ludzi z reguły mocno zapatrzonych
na swoje własne Ja, nie wykazujących
zbytnich zainteresowań czy zwyczaju tak
zwykłej i ludzkiej empatii. Skupieni na
konsumpcji, swojej pracy i dbaniu o swoje
interesy, zatracili najważniejsze ludzkie
cechy.
Między poranną, pracowniczą kawą a
kanapką rozgrywają się tandetne sceny
porad i miałkich rozmowach o gotowaniu
czy piłce nożnej, pogarda dla porażki lub
inności, zadziwiający lęk przed
uzewnętrznianiem się i stałe, bezustanne
gonienie za sukcesem wszelkimi
kosztami. Pozycja zawodowa, stan
cywilny, posiadanie dzieci - te wszystkie
“cechy” podlegają weryﬁkacji i ocenie
korposzczurków, matek, menagerów.
Obserwacja tych negatywnych zjawisk i
odczucie odosobnienia, w środowisku
tychże nieświętych, zwykłych ludzi stała
się inspiracją dla cyklu "Nieświęci święci",
cyklu 15 stylizowanych na alegroryczne
drzeworyty ludowe, graﬁk.

ŚWIĘTOSZEK, LINORYT, 2018

DOKTORANT, LINORYT, 2018

ZAB AWKARZ, LINORYT, 2016

BEDNARZ, LINORYT, 2017

2017/16
WYMARŁE ZAWODY/CYKL 17 LINORYTÓW

Wraz z upływem czasu i rozwojem
technologi niektóre zawody zaczęły
zanikać. Większość z nim, a więc zabawkarza, druciarza, garncarza czy
kowala można spotkać okazyjnie w
skansenie. Mój dziadek uchodził we wsi
za prawdziwego fachowca - był cieślą,
zdunem, zabawkarzem, dekarzem i
wiele wiele innych. Potraﬁł, mówiąc
krótko, wszystko. Dziś jednak żadna z
tych prac nie jest tak pożądana jak
kiedyś. Cykl „Wymarłe zawody” dedykuję
jego pamięci.

DEKARZ, LINORYT, 2016

KAFLARZ, LINORYT, 2017

SMOLARZ, LINORYT, 2016

SITARZ, LINORYT, 2016

2017/16
WYMARŁE ZAWODY/CYKL 17 LINORYTÓW

Wraz z upływem czasu i rozwojem
technologi niektóre zawody zaczęły
zanikać. Większość z nim, a więc zabawkarza, druciarza, garncarza czy
kowala można spotkać okazyjnie w
skansenie. Mój dziadek uchodził we wsi
za prawdziwego fachowca - był cieślą,
zdunem, zabawkarzem, dekarzem i
wiele wiele innych. Potraﬁł, mówiąc
krótko, wszystko. Dziś jednak żadna z
tych prac nie jest tak pożądana jak
kiedyś. Cykl „Wymarłe zawody” dedykuję
jego pamięci.

RYMARZ, LINORYT, 2016

LUDWISARZ, LINORYT, 2016

STYCZEŃ, LINORYT, 2016

LUTY, LINORYT, 2016

2015/16
KALENDARZ/W LIPCU ZAWIODŁA MNIE SZTUKA
CYKL 11 LINORYTÓW

Życie na wsi od zawsze było zależne od
zmienności (i łaskawości) pór roku.
Pojawiły się w polskiej kulturze pewne
rytuały, przypisane do konkretnych dat,
związane ściśle z panującą aurą. Pory
roku dyscyplinowały ludzkie życie,
wprowadzały klarowny harmonogram
od którego nie sposób znaleźc jakichś
uchybień. W ten właśnie sposób ludzie
organizowali sobie nie tylko prace
polowe lecz również życie towarzyskie.
Śluby odbywały się jesienią - po
zebraniu wszystkich plonów - tak aby
weselne stoły uginały się od jadła.
Wiosną i latem ludzie częściej spotykali
się w polu, niekiedy pomiędzy
kwitnącymi dopiero drzewami lub
snopkami skoszonego siana rodziły się
pierwsze miłości. Zatem kalendarz
stanowił fundament dla ludzkich
rytuałów.

MARZEC, LINORYT, 2016

KWIECIEŃ, LINORYT, 2016

MAJ, LINORYT, 2016

PAŹDZIERNIK, LINORYT, 2015

2015/16
KALENDARZ/W LIPCU ZAWIODŁA MNIE SZTUKA
CYKL 11 LINORYTÓW

Życie na wsi od zawsze było zależne od
zmienności (i łaskawości) pór roku.
Pojawiły się w polskiej kulturze pewne
rytuały, przypisane do konkretnych dat,
związane ściśle z panującą aurą. Pory
roku dyscyplinowały ludzkie życie,
wprowadzały klarowny harmonogram
od którego nie sposób znaleźc jakichś
uchybień. W ten właśnie sposób ludzie
organizowali sobie nie tylko prace
polowe lecz również życie towarzyskie.
Śluby odbywały się jesienią - po
zebraniu wszystkich plonów - tak aby
weselne stoły uginały się od jadła.
Wiosną i latem ludzie częściej spotykali
się w polu, niekiedy pomiędzy
kwitnącymi dopiero drzewami lub
snopkami skoszonego siana rodziły się
pierwsze miłości. Zatem kalendarz
stanowił fundament dla ludzkich
rytuałów.

LISTOPAD, LINORYT, 2015

GRUDZIEŃ, LINORYT, 2015

KUMOSIA KUMOSI BAJECZKE ZNOSI, LINORYT, 2014

2013/16
PRZYSŁOWIA LUDOWE/CYKL 17 LINORYTÓW

Przysłowia, które od wieków zbierają
różnorakie ludzkie doświadczenia,
ostrzegają przed rozmaitywmi
zagrożeniami stały się pretekstem do
wytknięcia zawartych w nich wad
społeczeństwu. W ten sposób w cyklu
Przysłowia ludowe zostało umieszczone
nie tylko archaiczne, często nie
istniejące już w codziennym użytku
przysłowie, lecz również moment, w
którym człowiek świadomie zostaje
postawiony w sytuacji, w której musi
wybierać pomiędzy dobrem a złem.
Zwykle, dokonany przez niego wybór,
nie świadczy o nim dobrze.

Z JEDNĄ DUPĄ NA DWA TARGI, LINORYT, 2015

JEDNEMU SIĘ ZMIELE A DRUGIEMU SKRUPI, LINORYT, 2014

2013/16
PRZYSŁOWIA LUDOWE/CYKL 17 LINORYTÓW

Przysłowia, które od wieków zbierają
różnorakie ludzkie doświadczenia,
ostrzegają przed rozmaitywmi
zagrożeniami stały się pretekstem do
wytknięcia zawartych w nich wad
społeczeństwu. W ten sposób w cyklu
Przysłowia ludowe zostało umieszczone
nie tylko archaiczne, często nie
istniejące już w codziennym użytku
przysłowie, lecz również moment, w
którym człowiek świadomie zostaje
postawiony w sytuacji, w której musi
wybierać pomiędzy dobrem a złem.
Zwykle, dokonany przez niego wybór,
nie świadczy o nim dobrze.

12 PRZYSŁÓW O CODZIENNOŚCI, LINORYT, 2014

13 PRZYSŁÓW LUDZKICH WADACH, LINORYT, 2014

ZMORA, LINORYT, 2013

WIŁY, LINORYT, 2012

2011/13
POLSKIE DEMONY LUDOWE/
CYKL 15 LINORYTÓW

Cykl Polskie demony ludowe stał się
pierwszym etapem mych badań nad
współistnieniem słowa i obrazu,
bowiem w swych pracach niejednokrotnie nawiązuję do tekstów dotyczących
dziedzictwa kulturowego Polski. Ponad
to, sam cykl ilustrujący bogate, rodzime
wierzenia stał się również dyskusją nad
moralnością człowieka.

WIEDŹMA, LINORYT, 2012

TOPIELEC, LINORYT, 2012

ODPĘDZANIE SUSZY, LINORYT, 2011

RODZANICA, LINORYT, 2012

ODPĘDZANIE BURZY, LINORYT, 2013

OBŁOCZNIK, LINORYT, 2013

2011/13
POLSKIE DEMONY LUDOWE/
CYKL 15 LINORYTÓW

Cykl Polskie demony ludowe stał się
pierwszym etapem mych badań nad
współistnieniem słowa i obrazu,
bowiem w swych pracach niejednokrotnie nawiązuję do tekstów dotyczących
dziedzictwa kulturowego Polski. Ponad
to, sam cykl ilustrujący bogate, rodzime
wierzenia stał się również dyskusją nad
moralnością człowieka.

