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Lato na obrazie. Sztuka Dominiki Kędzierskiej
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Lato na obrazie. Sztuka Dominiki Kędzierskiej

Czerwiec, lipiec, sierpień… Czy tak znany temat jak miesiące,

może zaskoczyć odbiorcę nowym wymiarem znaczeń? Sztuka

Dominiki Kędzierskiej pokazuje, że pory roku oraz zmieniająca się
natura, wciąż pozostają świeżym tematem malarskim,

otwierającym widza na piękno codziennych zjawisk.
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Urodzona w 1996 roku Dominika Kędzierska już w wieku nastoletnim

wykazywała zamiłowanie do pracy twórczej, realizując pasję do malowania

w liceum o profilu plastycznym. Po ukończeniu szkoły kontynuowała ścieżkę

artystyczną, kształtując unikalny styl i doskonaląc warsztat, by w niedługim czasie

trafić na liczne aukcje dzieł sztuki. Jak mówi artystka: “Moje obrazy narodziły się

z wrażliwości.” Co kryje się w tajemniczych pracach ukazujących zarówno piękne,

jak i przepełnione smutkiem, aspekty natury oraz kobiecości?

Pełna energii twórczość

Patrząc na obrazy zdarza nam się zapominać, że wszystko zaczyna się

od kontaktu malarza z czystym płótnem. Obiekty należące do sztuki wizualnej

zostają ożywione w procesie twórczym. Wchodząc w kontakt z dziełem,

w którym artysta zawarł szczególny rodzaj energii, mamy wrażenie, że obraz

“żyje”. Tak właśnie dzieje się w przypadku Dominiki Kędzierskiej. Fotorealistyczne

podejście do detalu, perfekcjonizm, a zarazem głęboka wrażliwość – stają się dla

malarki narzędziami, dzięki którym ożywia swoje prace. Wyeksponowane

fragmenty natury odkrywają przed odbiorcą zapomniane piękno, niwelując efekt

monotonii dnia codziennego.

https://kedzierska.art/o-mnie/


Przyroda codziennie zapewnia nam niezwykły spektakl. Wystarczy spojrzeć

na pory roku, których potęgę człowiek próbował zrozumieć od najdawniejszych

czasów – tworząc mitologie, rytuały czy sztukę właśnie.

Twórczy pamiętnik

Dominika Kędzierska prowadzi wizualny zapis atmosfery towarzyszącej nam

przez kolejne miesiące w roku. Cykl “July” (“Lipiec”) przywodzi na myśl upalny

dzień nad jeziorem, kiedy zanurzając się w ciepłej wodzie, czujemy przyjemne

otulenie. Podobnie prezentuje się słoneczna praca o tytule “June” (“Czerwiec”),

na której złociste kwiaty zlewają się w jedno z taflą wody i kobiecym

wizerunkiem. Artystka nie ogranicza się do lata i wiosny – prezentuje także

okresy, w których natura ulega hibernacji, co doskonale widać

w melancholijnych kolorach prac “January” (“Styczeń”) czy “November”

(“Listopad”). Tak jak przyroda nigdy nie przestaje nas zaskakiwać, tak też sztuka

Kędzierskiej z każdym cyklem prezentuje świeże spojrzenie na piękno

codziennych zjawisk.

Historia jednej fotografii – 13 kultowych zdjęć według naszej redakcji!

Nowa perspektywa

Jaka jest funkcja sztuki? Odpowiedź na to pytanie posiada wiele odpowiedzi.

Oprócz ważnego (dla niektórych) waloru estetycznego, powinna wzbogacać

odbiorcę o kolejny wymiar znaczeń. To właśnie poszerzenie doświadczeń

związanych z naturą i kobiecością, towarzyszy twórczości Dominiki Kędzierskiej.

W najnowszym cyklu “Reflection” malarka w zdumiewający sposób oddaje

subtelne falowanie półprzezroczystej tafli wody. Końcowy efekt zachwyca

lekkością, jak mówi sama artystka – “Chciałam ukazać przenikanie się

i współzależność świata przyrody oraz ludzi. Przypomnieć odbiorcy uczucie

bycia otulonym przez wodę. Starałam się, żeby łączyła się z kobiecym

wizerunkiem, zachowując zarazem jej transparentność”.

https://loungemagazyn.pl/historia-jednej-fotografii-13-kultowych-zdjec/


Sztuka  Kędzierskiej zdecydowanie zapada w pamięć – wystarczy wybrać się
nad brzeg jeziora czy rzeki mając w głowie jedną z prac cyklu “Reflection”. To,
co wydawało się znane i powszednie, zostaje wzbogacone o wyrafinowany,
twórczy aspekt.
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