
Kobiece twarze łączy z płatkami kwiatów. Zobaczcie
prace młodej malarki z Rzeszowa
opr. beta 15 czerwca 2022, 17:14

Dodaj komentarz: Udostępnij:

Dominika Kędzierska jest młodą malarką pochodzącą z Rzeszowa, a unikalny styl, który wypracowała zachwyca
precyzją oraz niezwykłą wrażliwością w ukazywaniu różnorodnej palety stanów emocjonalnych. Artystka
przedstawia kobiece twarze, które w harmonijny sposób łączy z płatkami kwiatów, taflą wody czy leśnymi
pejzażami.

Rzeszów › Strona Kobiet › Kobiece twarze łączy…

Dominika Kędzierska z obrazem Reflection V

REKLAMA

REKLAMA

Najnowsze

Rodzinny piknik- Noc
Kupały w Rzeszowie

Rekord frekwencji na
Żwirowni w Rzeszowie

Piknik rodzinny z okazji
Dnia Świętości
Małżeństw i Rodzin w
Rzeszowie [ZDJĘCIA]

Buty damskie, męskie,
dziecięce, klapki i
sandały kupisz na
giełdzie samochodowej

Sukienki, spódnice,
żakiety, spodenki i buty
na targowisku przy
Dworaka

Zobacz galerię
(10 zdjęć)
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Dominika Kędzierska urodziła się w 1996 r. w Rzeszowie, gdzie ukończyła Liceum Plastyczne. Potrzeba
twórczości towarzyszyła jej od najmłodszych lat, stając się sposobem na wyrażenie głębokiej
wrażliwości.

Prace artystki wielokrotnie gościły na aukcjach sztuki, a wiele z nich znalazło miejsce w prywatnych
kolekcjach. Obrazy Kędzierskiej charakteryzują się perfekcyjnym podejściem do detalu, a ich
fotograficzny wydźwięk zachwyca i zdumiewa odbiorcę.

Mieszkająca w Rzeszowie twórczyni poprzez obrazy olejne przekazuje zarówno piękno, jak i głębokie
przesłanie dotyczące natury oraz jej połączenia z kobietą.

Najnowszy cykl prac zatytułowany “Reflection” (po polsku “odbicie”), jawi się nie tylko jako tafla wody,
ale przede wszystkim lustro. Woda jako symbol towarzyszyła człowiekowi od najdawniejszych czasów, a
ze względu na swoją zdolność transformacji i dawanie życia, często była kojarzona z kobiecością.

Obrazy Kędzierskiej oprócz walorów estetycznych skłaniają także do refleksji, stając się odbiciem
stanów wewnętrznych, które towarzyszą nam na co dzień.

Natura jest dla Kędzierskiej nieustającym źródłem inspiracji, czym regularnie dzieli się z miłośnikami
swojej sztuki.

Kryzys polityczny po wyborach we Francji

REKLAMA

- Chciałam ukazać przenikanie się i współzależność świata przyrody oraz ludzi - tak o najnowszym
cyklu prac mówi artystka. - Przypomnieć odbiorcy uczucie bycia otulonym przez wodę. Starałam
się, żeby łączyła się z kobiecym wizerunkiem, zachowując zarazem jej transparentność.

FACEBOOK KONTAKT

malarka płatki kwiatów obrazy malarka z rzeszowa

 Dodaj komentarz

Premierowe dokumenty
o polskich bohaterkach
z czasów wojny. Bilety
5 zł

Zobaczcie, co działo się
wczoraj w Parku
Sybiraków. Mnóstwo
wiernych na koncercie

Zobacz dzieci z pow.
rzeszowskiego
zgłoszone do akcji
Uśmiech Dziecka

Zobacz dzieci z
Rzeszowa zgłoszone
do akcji Uśmiech
Dziecka
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Lokalne oferty
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Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy
tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!
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Zobaczcie, co działo się wczoraj w
Parku Sybiraków. Mnóstwo wiernych
na koncercie

Zobacz dzieci z pow. rzeszowskiego
zgłoszone do akcji Uśmiech Dziecka

Zobacz dzieci z Rzeszowa zgłoszone
do akcji Uśmiech Dziecka

Mimo ulewy tłumy na koncercie
Jednego Serca Jednego Ducha
[ZDJĘCIA, WIDEO]

Tłum na procesji Bożego Ciała.
Zobaczcie zdjęcia naszego
fotoreportera

Nasza dziennikarka zaśpiewa w
chórze Jednego Serca Jednego
Ducha
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Wybrane dla Ciebie
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Powiązane

Noc Świętojańska już jutro na Lisiej Górze w Rzeszowie
Już jutro na Lisiej Górze w Rzeszowie mnóstwo atrakcji: puszczanie wianków, teatr ognia,
prezentacja słowiańskich tradycji i warsztaty. Fundacja Wielkiej Matki...

20 czerwca 2022, 12:21

noc kupały noc świętojańska Rzeszów

Rekord frekwencji na Żwirowni. Trudno było znaleźć miejsce
30-stopniowe upały sprawiły, że rzeszowska Żwirownia przeżywała prawdziwe oblężenie. W
ostatnią niedzielę najprawdopodobniej padł tam frekwencyjny rekord....

20 czerwca 2022, 8:40

weekend Rzeszów Żwirownia

Objawy przedawkowania cukru. To są groźne sygnały, że jesz za
dużo cukru. Zobacz, jak reaguje organizm 20.06.2022 r.
Ni i d ż i h i i j t d ż k Ni t t bj k ć
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Polska Press Sp. z o. o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie Nasze Miasto podlegają ochronie.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000-2022 Polska Press Sp. z o. o.

Nie wszyscy wiedzą, że w ich organizmie jest za dużo cukru. Niestety, objawy mogą okazać
się mylne. Nadmiar cukru nie jest dobry dla zdrowia. Zobacz, jakie są...

20 czerwca 2022, 6:57

cukier nadmiar cukru za dużo cukru hiperglikemia

Horoskop miłosny dla Koziorożców na lipiec 2022. Sprawdź, co
gwiazdy przygotowały dla Twojego znaku zodiaku
Sprawdź, czy nadchodzą zmiany w Twoim życiu miłosnym! Zobacz horoskop miłosny na
lipiec 2022 dla Koziorożców. Gwiazdy mogą podpowiedzieć Ci, jaka miłosna...

20 czerwca 2022, 6:23

astrologia horoskop miłosny horoskop koziorożec

Horoskop miłosny dla Strzelców na lipiec 2022. Sprawdź, co
gwiazdy przygotowały dla Twojego znaku zodiaku
Dowiedz się, co może Cię spotkać w miłości! Zobacz miłosny horoskop dla Strzelców na
lipiec. Jeśli szukasz odpowiedzi na miłosne rozterki i pytania, to gwiazdy...

20 czerwca 2022, 6:23

astrologia horoskop miłosny horoskop strzelec

Sprawdź horoskop miłosny dla Skorpionów na lipiec 2022.
Jakie niespodzianki przygotowały gwiazdy?
Dowiedz się, co może Cię spotkać w miłości! Zobacz miłosny horoskop dla Skorpionów na
lipiec. Jeśli szukasz odpowiedzi na miłosne rozterki i pytania, to gwiazdy...

20 czerwca 2022, 6:23

astrologia horoskop miłosny horoskop skorpion
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