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niewypowiadalne

Thomas Merton, chrześcijański filozof kultury, w swojej 
książce pt. W natarciu na niewypowiadane twierdzi, iż „Ar-

tysta nie powinien głosić niczego, nawet własnej autonomii. Jego 
sztuka powinna przemawiać swą własną prawdą, a przez to 
właśnie być w harmonii z wszelkimi innymi odmianami prawdy 
– moralną, metafizyczną, mistyczną”.

Zatem, niewypowiadalne… czyli jakie? Piękne w swej prostocie, 
niewymagające komentarza, zrozumiałe bez zbędnych słów. 
Niemy przekaz emocji napływających z otaczającego świata, 
zaklęty w niczym nieskrępowanych myślach twórczych. Krzy-
kliwy komentarz rzeczywistości wyrażony w kilku gestach. To 
magiczne słowo-klucz stanowi drogę do poznania niezwykłej 
twórczości prezentowanej w ramach wystawy.

Dzięki współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Galerią MEOK 
oraz wsparciu X Kongresu Kobiet powstał unikalny projekt, 
w ramach którego prezentowana jest działalność niezależnych 
artystek. Tytuł nadany wystawie odnosi się do kontekstu, któ-
rego nie sposób zrozumieć w pierwszym momencie kontaktu 
z wystawą. Niewypowiadalne słowa w sposób bezpośredni 
odnoszą się tu do dźwięków, które zastąpione niemym ruchem 
warg, czy językiem gestów, służyć mogą rozmowom do białego 
rana na tematy ważne oraz błahe. Dzieła prezentowane w ra-
mach wystawy wykonane są przez kobiety-artystki: posiada-
jące wykształcenie akademickie, jak i wciąż się uczące, głuche 
i słyszące, odmienne i takie same, bliskie i dalekie. Nietypowość 
projektu, który powstał dzięki inicjatywie Studencko-Dokto-
ranckiego Koła Naukowego Historyków Sztuki, pozwala na 
swobodne zestawienie niezwykłej twórczości artystek słyszą-
cych i niesłyszących prezentowanej podczas jednej wystawy, 
tak by bariery (pozorne!) dzielące oba światy zniknęły. Bo 
sztuka przełamuje bariery miedzy nią a nie-sztuką, twórczością 
a życiem, słowem a ciszą. Wszystkie prace reprezentują bardzo 
wyrównany, wysoki poziom artystyczny, świadczący o talencie 
twórczyń.
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Omawiana tu wystawa stanowi całkowicie nietypowe zesta-
wienie wielu równoległych względem siebie światów. Każda 
z artystek, której prace możemy podziwiać w ramach ekspo-
zycji, posiada bezapelacyjnie własny szkic charakterologiczny, 
świadomość i indywidualność ekspresji wyrazu. Przyrównując 
tę sytuację do barw, można spostrzec, że artystki te prezentują 
różne gradacje jednego koloru – kobiecości. Jednak tym, co łą-
czy te jakże zróżnicowane pod względem konwencji i tematu 
dzieła, nie jest feminizm rozumiany w sposób bezpośredni, nie-
wymagający osadzenia w szerszym kontekście poznawczo-in-
terpretacyjnym. Nie spotkamy tu zatem manifestu płciowości 
ani krzykliwych haseł orędujących wyższość istnienia kobiet 
wypowiadanych przez usta podkreślone czerwienią szminki. 
Tym, co łączy prace prezentowane podczas wystawy, są poszu-
kiwania najlepszej cząstki własnego ja, a następnie ujawnienie 
jej szerszej publiczności. Niekiedy droga ta jest bardzo trudna 
i kłopotliwa, zaś sytuacje i konteksty, w jakie kobieca twórczość 
czasem jest uwikłana, bywają problematyczne i niejednoznacz-
ne. Jednak tym, co zwraca naszą szczególną uwagę, jest niezwy-
kła siła i energia płynąca z wszystkich prezentowanych dzieł, 
która stała się motorem napędowym do powstania wystawy.

Ekspozycja obejmuje prace ośmiu artystek, które wraz ze swoją 
twórczością wniosły świeży powiew nowych doznań i inspira-
cji. Każda z nich obnaża przed nami część swojej duszy. Proste 
w wymowie prace Julity Lipińskiej zdają się do nas krzyczeć 
swoimi kolorami. Te pełne ekspresji żywe wyobrażenia dnia 
codziennego opowiedzieć mogą niejedną historię. Wystarczy 
przystanąć na chwilę i milcząc posłuchać. Grafiki Justyny Kie-
ruzalskiej to pełna gracji lekcja pokory dla wszystkich, którzy 
bezwiednie przebiegają obok niemych dramatów dnia co-
dziennego. Prace Magdaleny Palmowskiej stanowią niezwykłe 
przekształcenia. Tak odmienne i tak bliskie. Tak tylko różnić się 
i upodabniać mogą mijające dni. Przemijalność prostych gestów 
podkreślona tu została ciepłem kobiecego ciała, które niekiedy 
jednak pogrążone w swej nostalgii znienacka przeszyć może 
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chłodem. Agnieszka Kołodziejczak prozą gestów potrafi wypo-
wiedzieć więcej niż tysiące słów. Prezentowana tu kobieca na-
gość, podkreślona żywym kolorytem, przenieść może odbiorcę 
w krainę marzeń. Cielesność w płaskorzeźbach Mai Grau jest 
wręcz namacalna. Te fragmentaryczne boginie stanowią relikty 
na poły święte, na poły ziemskie. Spętane ciała – niczym ofiary 
złożone na ołtarzu. Tak swobodne, bezwstydne i ubezwłasno-
wolnione zarazem stanowią wyraz czegoś onirycznego, nie-
zwykłego fragmentu kobiecości. Magdalena Urban prezentuje 
prace rodem z krainy baśni, gdzie tajemnicze istoty osadzone 
w niecodziennym kontekście pozostawiają odbiorcy miejsce na 
chwilę refleksji. Dzieła Zofii Stybor są jak marzenia senne snu-
te na jawie. To achromatyczne pełne wdzięku przedstawienia 
ludzkich marzeń; niezwykłe zestawienia poszczególnych chwil 
rodem ze scenariusza pragnień ich twórczyni. Prace Kingi Hoł-
dy są jak myśli: ulotne jak odbicie świetlne, delikatne i kruche, 
a ich niezwykłość tkwi w prostocie czarno-białych kompozycji.

Wystawa prezentuje dzieła ośmiu wyjątkowych kobiet, których 
twórczość można określić jako bardzo niejednorodną. Cecha 
ta jednak łączy zamiast dzielić. Oferuje wielość przejawiającą 
się w całym wachlarzu możliwości. Sprawia, że odbiorca, chęt-
ny odnaleźć doznania natury estetycznej, może odszukać tu 
dla siebie przyjazne schronienie. Jedyny warunek, który musi 
spełnić, to chęć poszukiwania doznań. Jeśli mu się powiedzie, 
nagroda, jaką może otrzymać, jest bardzo hojna. Dzieła, które 
trafią na podatny grunt, niekiedy mogą doprowadzić do pew-
nych zmian, pozostawiając w nas cząstkę siebie, pod postacią 
świeżej, nieskażonej codziennością myśli. Sztuka artystek staje 
się spełnieniem postulatu Mertona; jest bowiem prawdą w każ-
dym aspekcie: moralnym, metafizycznym i mistycznym. Prawdą 
ukazaną bez jednego słowa – niewypowiadalną, lecz nie głuchą.



artystki
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Absolwentka Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro w Zduń-
skiej Woli. W 2016 roku obroniła dyplom licencjacki na Akade-
mii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na 
Wydziale Sztuk Wizualnych. Obecnie kontynuuje naukę na stu-
diach magisterskich. Uczęszcza do pracowni Kostiumu i Sceno-
grafii dr hab. Ewy Bloom-Kwiatkowskiej oraz pracowni Działań 
Rysunkowych prof. Andrzeja Michalika. Działa w sferze sztuki 
intermedialnej, zajmuje się głównie działaniami kostiumowo
-scenograficznymi. Jej twórczość charakteryzuje się wykorzy-
stywaniem scenografii wirtualnej oraz dążeniem do uzyskania 
efektu odrealnienia i stworzenia onirycznej iluzji. Często od-
wołuje się do klasyki teatru, którą interpretuje na nowo przy 
użyciu współczesnej technologii. Brała udział w kilku wysta-
wach zbiorowych w Polsce m.in.: „SCENOGRAFIA” w Galerii ASP 
Piotrkowska 68 (2016), „Rysunek i narracja” w Galerii Wolna 
Przestrzeń (2017), „Upadek Ikara” w ramach festiwalu sceno-
graficznego „Scena w budowie” w Lublinie (2018). Pracowała 
przy realizacji spektakli teatralnych: „Brundibar” reż. Artur 
Hofman (2017), „Czy ktoś widział kulturę?” reż. Katarzyna Żuk 
(2017), „Okno na tamtą stronę” reż. Artur Hofman (2018).

Maja Grau
ur. 1993 w Sieradzu

1–2. Trzy etapy życia kobiety II, 70 x 170 x 20 cm
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Absolwentka Wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach. Następnie studiowała na Wydziale Fotografii 
w Warszawskiej Szkole Fotografii i Grafiki Projektowej w War-
szawie. Obecnie pracuje w Instytucji Kultury „Katowice Miasto 
Ogrodów’’ w Katowicach jako młodszy specjalista ds. wysta-
wienniczo-edukacyjnych. Zajmuje się grafiką, fotografią oraz 
filmem. Na swoich fotografiach utrwala zwyczajne, codzienne 
czynności, na które większość osób nie zwraca uwagi. Swoje 
czarno-białe, abstrakcyjne fotografie nasyca różnorodnymi, 
często skrajnymi emocjami. Uczestniczyła w wielu plenerach 
artystycznych dla osób niesłyszących w Polsce i za granicą.

Kinga Hołda
ur. 1987 w Katowicach

1–3. Od dzieciństwa do śmierci, fotografia, papier, 50 x 50 cm, 2017
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Absolwentka Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Sta-
nisława Wyspiańskiego w Lublinie. W 2008 roku ukończyła 
Grafikę na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie
-Skłodowskiej w Lublinie. Następnie kształciła się w Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz 
w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Posiada 
certyfikat Rowińska Business Coaching. Artystka zajmuje się ry-
sunkiem, ilustracją, grafiką oraz malarstwem, czasem animacją. 
Zazwyczaj posługuje się czytelnymi znakami graficznymi, redu-
kuje zbędne elementy przedstawienia i dąży do syntezy oraz 
harmonii. W swoich pracach często porusza problemy społeczne 
głuchych. Brała udział w kilkunastu wystawach, w tym indywi-
dualnych: „II kreski” w Galerii Kredens w Łodzi (2012), „Nie ro-
zumiem, co mówisz, napisz mi proszę” w Pracowni plastycznej 
MDK2 w Lublinie (2015). Opatrzyła swoimi ilustracjami kilka 
publikacji m.in.: „Odmienny Świat?” (2002) „Igor i wehikuł cza-
su” (2014), „Igor i wehikuł czasu: Holokaust” (2016).

Justyna Kieruzalska
ur. 1984 w Lublinie

1. Niemy szept, grafika komputerowa, 100 x 70 cm, 2016
2. Bezdźwięczność, grafika komputerowa, 100 x 70 cm, 2013–2014
3. Rodzinny pies, grafika komputerowa, 100 x 70 cm, 2013–2014
4. Nieświadomi, grafika komputerowa, 100 x 70 cm, 2013–2014
5. Nie rozumiem – napisz mi na kartce, grafika komputerowa, 

100 x 70 cm, 2013–2014
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Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strze-
mińskiego w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Ponadto jest 
absolwentką Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Otrzy-
mała stypendium rządu Norwegii w dziedzinie sztuk plastycz-
nych (2003/2004) w Kunsthogskolen w Bergen. Mocno anga-
żuje się w problemy społeczne osób niesłyszących. Specjalistka 
ds. monitoringu projektów w Stowarzyszeniu Wsparcie Społecz-
ne Ja–Ty–My w Łodzi. Jest współzałożycielką Grupy Artystów 
Głuchych. Prowadzi Galerię MEOK. W 2015 roku jej aktywność 
została uhonorowana tytułem Lady D Województwa Łódzkie-
go w dziedzinie kultury i sztuki. W finale krajowym otrzymała 
specjalne wyróżnienie. Działania twórcze skupia na malarstwie, 
poezji, fotografii i projektowaniu tkanin. Jej malarstwo pozostaje 
w kręgu figuracji, ale tworzy również kompozycje bliskie abs-
trakcji. Posługuje się syntetycznymi, płaskimi plamami nasyco-
nych barw, dzięki czemu jej prace zyskują symboliczny charak-
ter. Uczestniczyła w wielu plenerach artystycznych. Pokazywała 
swoje prace na wystawach indywidualnych oraz zbiorowych, 
w kraju i za granicą. Jest zafascynowana kulturą Skandynawii 
i językami skandynawskimi.

Agnieszka Kołodziejczak
ur. 1976 w Łodzi

1. Życie się toczy dalej 1, technika mieszana, papier, 70 x 50 cm, 2018 
2. Życie się toczy dalej 2, technika mieszana, papier, 70 x 50 cm, 2018 
3. Akt 1, technika mieszana, papier, 32 x 23 cm, 2010
4. Akt 2, technika mieszana, papier, 32 x 23 cm, 2010
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Ukończyła I stopień studiów na Wydziale Sztuk Wizualnych ze 
specjalnością Techniki Teatralne, Filmowe i Telewizyjne w Aka-
demii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. 
Obecnie kończy studia II stopnia w łódzkiej ASP na Wydziale 
Sztuk Wizualnych ze specjalnością Intermedia. Martwa natura 
to często podejmowany temat w jej twórczości. Pozwala on na 
obserwowanie relacji między barwą a kształtem oraz kolorem 
a czernią. Podczas wykonywania studium z natury, Lipińska 
konfrontuje ze sobą odcień i natężenie światła w zastanej prze-
strzeni. Młoda artystka chętnie angażuje się w różnego rodzaju 
wydarzenia artystyczne. Prowadziła warsztaty dla dzieci pod-
czas Dziecięcego Uniwersytetu Artystycznego oraz Eco Made 
Festiwal w Łodzi. Ponadto była uczestniczką projektu HollyWo-
odge – Knowledge Bazar w Danii w ramach Europejskiej Stolicy 
Kultury 2017. Jej prace pojawiały się na wystawach zbiorowych 
w Łodzi: Czyszczenie formy (2015), Scenografia (2016), TRANS/
SPACE (2017), Nowa przestrzeń (2017). Ostatnio była najmłod-
szą uczestniczką zbiorowej wystawy Powietrze i inne rzeczy po-
trzebne nam do życia (2018), zorganizowanej w Galerii Bielskiej 
BWA w Bielsko-Białej. Prezentowane na wystawie prace Kolor 
– czerń zostały wyróżnione przez Miejską Galerię Sztuki w Ło-
dzi podczas 36. edycji Konkursu im. Władysława Strzemińskie-
go – Sztuki Piękne.

Julita Lipińska
ur. 1994 we Włocławku

1. Kolor – czerń 1, technika mieszana, akryl i olej, 130 x 150 cm, 
2016–2017

2. Kolor – czerń 2, technika mieszana, akryl i olej, 130 x 150 cm, 
2016–2017
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Studiuje na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiń-
skiego w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa ze specjalnością 
Sitodruk. Prezentowane na wystawie prace powstały w Pra-
cowni Malarstwa I pod kierunkiem prof. Tomasza Chojnackie-
go i mgr Andrzeja Fydrycha. W swojej twórczości inspiruje się 
ludzkim ciałem. Jego części traktuje jako elementy układanki, 
które mogą stać się nośnikiem różnych informacji. Artystkę in-
teresują także relacje i zależności międzyludzkie. Jej fotografie 
to anonimowe portrety wykonane w skali makro. Podkreślono 
na nich wyraźne gesty rąk modelki. Ponadto Palmowska tworzy 
najczęściej achromatyczne serigrafie złożone z modułów. Każdy 
z nich zawiera fragment części ciała. Całość stanowi kombinację 
niespójnej, intrygującej narracji. Panele zyskują intymny wyraz, 
a nagość zostaje zredukowana do minimum. W Polsce prace 
młodej artystki prezentowano m.in. na wystawie: Wojna się skoń-
czyła, nie dla wszystkich (2015), Nowa przestrzeń (2017), Error 
(2018). Była również uczestniczką wystaw zbiorowych za grani-
cą: w Östra gymnasiet (2016 Szwecja), 4th Graphic Art Biennial of 
Szeklerland (2016 Rumunia), International Poster Design Terras 
Gauda – Francisco Mantecón Competition (2017 Hiszpania).

Magdalena Palmowska
ur. 1993 w Łodzi

1. Pół, serigrafia, 130 x 107 cm, 2016–2017
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Od 2014 roku studiuje na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 
im. Władysława Strzemińskiego na Wydziale Grafiki i Malar-
stwa. Uczęszcza do kilku pracowni: Sitodruku prof. Agaty Stę-
pień, Technik Litograficznych prof. Witolda Warzywoda, Projek-
towania Grafiki Wydawniczej i Typografii Mediów Cyfrowych 
prof. Sławomira Kosmynka, Grafiki Przestrzennej i Plakatu 
dr Jakuba Stępienia. Działa w obszarze komunikacji wizualnej, 
zajmuje się przede wszystkim plakatem, grafiką wydawniczą 
i artystyczną. Młoda artystka inspiruje się typografią awangar-
dową oraz poezją wizualną. Bacznie obserwuje otaczającą ją 
przestrzeń, czyli z pozoru zwykłe budynki i miejsca, które chęt-
nie odwiedza oraz przyrodę. Brała udział w wystawie zbioro-
wej „Każdy inny” w klubokawiarni „6 dzielnica” w Łodzi (2017) 
oraz w „26. Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie” 
(2018).

Zofia Stybor
ur. 1994 w Brodnicy

1. Bez tytułu, przedruk anastatyczny, szablon 1/1, 104 x 75 cm, 2017
2. Rozważania o tym, gdzie i kiedy czuję się najlepiej 1, przedruk 

anastatyczny, kolagrafia 1/2, 107 x 74 cm, 2017–2018
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Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kra-
kowie (2005). Studiowała na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza-Modrzejewskiego na Wydziale Architektury i Sztuk Pięk-
nych. W 2010 roku uzyskała dyplom (licencjat) z wyróżnieniem 
(Pracownia Malarstwa Sztalugowego Stanisława Batrucha). 
Studia II stopnia ukończyła w 2015 roku na Uniwersytecie Pe-
dagogicznym im. KEN w Krakowie na Wydziale Sztuki (Pracow-
nia Grafiki Ilustracyjnej Agnieszki Dutki). Jej specjalnością jest 
grafika. Tworzy ilustracje przy wykorzystaniu druku płaskiego 
i wypukłego oraz grafiki edytorskiej. Swobodnie porusza się 
w pozostałych technikach plastycznych, tj. malarstwo, rysunek 
i fotografia – zarówno analogowa, jak i cyfrowa. W konsekwencji 
jej prace najczęściej powstają w technice mieszanej. Ich wyraz 
jest bardzo zróżnicowany. Jednak wszystkim ilustracjom, nawet 
baśniowym, towarzyszy atmosfera grozy. Stałym elementem 
kompozycji Urban jest postać ludzka, ujęta w całości lub tylko 
fragmentarycznie. Jej ilustracje były pokazywane na wystawach 
indywidualnych i zbiorowych.

Magdalena Urban
ur. 1985 w Krakowie

1–4. Baśnie – ilustracje, technika mieszana, collage, papier czerpany, 
21 x 29 cm, 2015
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