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	 W	1994	roku	w	Galerii	„Wieża	Ciśnień”	w	Koninie	znaleźliśmy	
się	w	zasięgu	wiosennych,	umownych	przestrzeni	„Obrazów	zapa-
miętanych”	na	płótnach	Joanny	Imielskiej.	Energia	koloru	tryskająca	
jak	fontanny,	ówczesne	medium	artystki,	dała	malarstwu	tyle	siły,	że	
obrazy	te	stały	się	„zapamiętane”	również	dla	odbiorcy	po	kilkunastu	
latach.	Czuło	się,	że	ta	sztuka	niesie	doznania	osobiste,	zagarniając	
dookolny	 świat	 przyrody,	 że	 jest	 tym	wszystkim,	 co	w	 człowieku	
wrażliwe	i	młode.
	 Autorka	była	wówczas	sześć	lat	po	studiach	na	ASP	w	Poznaniu,	
ukończonych	w	pracowni	Izabelli	Gustowskiej,	od	której	otrzymała	
dyplom	z	wyróżnieniem.	Zatrudniona	jako	asystent	w	macierzystej	
uczelni	 na	Wydziale	 Edukacji	 Artystycznej,	 od	 1994	 roku	właśnie	
prowadziła	 pracownię	 rysunku.	 Dziś	 jest	 doktorem	 habilitowa-
nym,	profesorem	nadzwyczajnym	i	prodziekanem	tegoż	Wydziału.	
W	tym	samym	czasie,	kiedy	jej	działalność	naukowa	pokonywała	ko-
lejne	etapy,	twórczość	podlegała	nieustającym	metamorfozom.	Nie	
podejmuję	się	łączyć	tych	procesów,	wiadomo	jednak,	że	w	żadnej	
z	dziedzin	artystka	nie	wytracała	aktywności.	
	 Cieszmy	się,	że	mogliśmy	gościć	jej	wczesną	wystawę.	To	klucz	
do	źródeł	tego	malarstwa,	przetwarzanego	coraz	to	misterniej	aż	po	
formy	abstrakcyjne,	ale	zachowującego	wciąż	tę	samą	pierwotną	siłę	
i	energię	osobistego	przekazu.	
	 Joanna	 Imielska	 wypowiada	 się	 kolorem,	 ale	 i	 liściem,	 rybką,	
kamykiem,	wazonem	 szklanym,	małymi	 cytatami	 ze	 „świata	 zapa-
miętanego”.	Buduje	z	nich	obrazy	płaskie,	mozaikowe,	często	obra-
mowane	jak	 ikona	 lub	gobelin,	czy	też	wzbogacone	jednostronnie	
szerokim	 paskiem,	 na	 którym	 znajdziemy	małe,	 zabawne	 żyjątka,	
rośliny	albo	gadżety	–	symbole.	Figurki	te,	wyprowadzone	z	kom-
pozycji,	są	zarazem	nośnikiem	jej	osobistego	stosunku	do	projekcji	
wyobraźni	czy	pamięci	i	przywiązanych	do	nich	znaczeń.	
	 Na	dalszym	etapie	przetworzeń	ta	żywiołowa	podskórnie	i	co-
raz	bardziej	uporządkowana	 formalnie	sztuka	zmierzyła	 się	z	geo-

metrią	 form	 doskonałych:	 leitmotivem	 stały	 się	 tu	 koła,	 kwadraty	
i	trójkąty	równoramienne,	które	napór	ekspansywnych,	osobistych	
motywów	ratują	przed	 chaosem.	Przewodnikiem	myślenia	 jest	 li-
nia	porządkująca,	przeplatająca	się	niekiedy	z	nieregularnymi	liniami	
w	pejzażu.	
	 Joanna	 Imielska	 stworzyła	wiele	 cykli	obrazów	 i	 rysunków	du-
żego	formatu,	których	wzajemne	relacje	mają	coś	z	tezy	i	antytezy.	
Podczas	 gdy	w	malarstwie	 żywy	 kolor	 opalizuje	 a	 przedstawienia	
uderzają	ekspresją,	rysunki	pozostają	przy	zestawach	monochroma-
tycznych,	ostatnio	wręcz	barwach	zredukowanych	do	ledwie	zazna-
czonych	brązów	i	szarości	i	mają	w	charakterze	coś	z	analitycznej,	
intelektualnej	próby	kontrolowania	przyrodzonych	sił	twórczych.
W	efekcie	powstały	uroczo	scharakteryzowane	środkami	malarskimi	
pejzaże,	miasta,	przedmioty.	Ale	przedstawianie	nie	 jest	 głównym	
celem	Joanny	Imielskiej.	Artystka	stara	się	penetrować	swoją	sztuką	
prawdy	egzystencjalne,	dotykając	metafizyki.	
	 Na	wystawie,	którą	oglądamy	w	„Wieży	Ciśnień”	w	2011	roku	
(w	siedemnaście	lat	po	naszej	pierwszej),	znajdziemy	najnowsze	ry-
sunki,	kontynuujące	dwa	wcześniejsze	cykle:	„Labirynt”	i	„Czas”.	
Oba	cykle	zazębiają	się.	Miarą	rzeczywistości	jest	czas.	Wraz	z	po-
stępem	 czasu	 życie	 okazuje	 się	 labiryntem.	Twórczość	 potrzebna	
jest	tu	niczym	nić	Ariadny.	
	 Nie	 wydaje	 mi	 się,	 aby	 ktokolwiek	 mógł	 być	 lepszym	 prze-
wodnikiem	po	wystawie	Joanny	Imielskiej	niż	ona	sama.	Jak	rzadko	
zdarza	się	to	malarzom,	artystka	posługuje	się	giętkim	i	wrażliwym	
słowem,	co	można	poznać	po	licznych	tytułach	jej	indywidualnych	
wystaw	(w	sumie	było	ich	około	pół	setki)	oraz	towarzyszących	im	
wypowiedziach.	Intencje	prowadzące	motyw	czasu	w	jej	twórczo-
ści	zostały	przez	nią	opisane	w	2007	roku	(patrz	strona	internetowa	
www.joanna-imielska.yoyo.pl/)	i	nie	straciły	na	aktualności.
	 W	2001	 roku	 rozpoczęłam	prace	nad	cyklem	 rysunkowym,	który	
nazwałam:	„Czas”.	Linia	jest	głównym	elementem	budującym	te	prace,	

Szyte nicią Ariadny, nicowane

musiałam	znaleźć	dla	niej	odpowiednią	formę.	Poszukiwałam	również	
materii,	która	ulega	zmianom	kształtu	i	koloru	na	przestrzeni	czasu.
	 We	wcześniejszych	moich	pracach	poruszałam	już	problem	czasu,	
ale	głównie	interesowała	mnie	jego	cykliczność,	kolejne	fazy	przemijania	
i	odradzania,	odnajdywałam	tę	cykliczność	w	naturze.	Teraz	wybrałam	
liniową	 naturę	 czasu,	 jego	 ciągłość,	 zmienność	 i	 nieprzewidywalność	
(...)	
	 (...)	czasu	nie	można	zatrzymać	ani	odwrócić.	Każdy	z	nas	posiada	
swój	własny,	wewnętrzny	„czas”.	W	moją	teraźniejszość	wplatam	prze-
szłość	i	w	tym	momencie	mój	czas	przemienia	się	w	dwa	rodzaje	linii.	
Jedna	wydaje	się	delikatna,	jedwabna...	oczko	po	oczku	tworzy	koron-
kową	strukturę	czasu.	Ale	w	rzeczywistości	jest	to	linia	solidna,	mocna,	
ciągła,	biegnąca	ku	przyszłości.
	 Jest	to	czas,	który	się	nie	spieszy...	narasta	powoli,	spiralnie	niczym	
słoje	drzewa.
	 Druga	linia	swoją	ciągłą	strukturę	zmienia	w	przerywaną,	traci	wy-
razistość,	podobnie	jak	obrazy	z	przeszłości.	
	 Czas	 traktuję	 jak	 płaszczyznę	 wielowarstwową,	 wszystko	 stanowi	
prześwitującą	tkaninę,	pełną	znaków,	linii	i	kresek,	kropkowań,	koronek,	
organicznych	materii.	Figury,	czytelne	w	swojej	istocie	są	faliste	i	mięk-
kie,	kruszeją	ich	kontury.	Moje	linie	wkradają	się	w	linie	ukształtowane	
przez	naturę,	 splatam	 je	w	 jeden	 organizm...	 idę	 tropem	 tej	 natury,	
ale	jednocześnie	szukam	własnych	ścieżek.	Stosuję	powtórzenia	form,	
które	już	wcześniej	pojawiały	się	w	moich	pracach.	Kwadrat	i	koło	nadal	
stanowią	podstawę	kompozycji.
	 W	pracach	 z	 cyklu	 „Czas”	 odwołuję	 się	 do	 barw	 natury	 (...)	 aby	
uchwycić	sens	przemijania,	pokazać	kolejne	fazy	zaniku	intensywności	
koloru,	jego	kruszenie,	matowienie,	wyciszenie.
	 W	cztery	 lata	po	opublikowaniu	tych	słów,	na	wystawie	koniń-
skiej	spotkamy	się	z	dalszą	fazą	tego	procesu	twórczego.

Anna	Dragan
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labirynty

„Jest tyle widoków, ile oczu” (Sam	Francis)

„Wejście”	w	strukturę	labiryntu,	choć	niebezpieczne,	stwarza	moż-
liwość	duchowego	odrodzenia.	Czy	tylko	znalezienie	wyjścia	ze	
splątanej	„sieci	dróg”	jest	gwarancją	transformacji?	Być	może	już	
sam	proces	poruszania	się	jest	rodzajem	przemiany?	Duchowe	od-
rodzenie	można	by	przyrównać	z	zobaczeniem	czegoś	na	nowo.	
Aby	dostrzec	„coś”,	czego	się	wcześniej	nie	widziało,	czasem	
konieczne	jest	„zamknięcie	oczu”.	Kontemplacja	obrazu,	paradok-
salnie,	wymaga	czasem	wycofania	percepcji.
Zarysowana	powierzchnia	kartki	wciąga	poprzez	swoją	niejedno-
znaczność	i	niepokojące	piękno.	Oko	daje	się	uwieść,	„wiedząc”,	że	
pod	zewnętrznym	kryje	się	„Coś”.	To	„Coś”	jest	pożądane,	chciane,	
choć	na	poziomie	świadomym	–	nieznane.		Elementy	rzeczywisto-
ści	pojawiające	się	w	rysunkach	stwarzają	pozór	odwołań	do	kon-
kretnej	przestrzeni	(...).	Te	identyfikowalne	punkty	są	przekreślane,	
zarysowywane;	jakby	rzeczywistość	zewnętrzna	chciała	wkraść	się	
w	rzeczywistość	wewnętrzną.	Fragmenty	map	pojawiają	się	i	zani-
kają	przykrywane	siecią	skomplikowanych	traktów	ustanowionych	
przez	autorkę.	
W	końcu	bezpośrednie	odniesienia	do	rzeczywistości	giną	pozosta-
wiając	widza	w	niepewności.	Co	jest	dalej?	Kończą	się	„drogowska-
zy”,	linie	rysunku	zagęszczają	się	tworząc	tajemne	przestrzenie,	jak	
korytarze	w	labiryncie	Knossos.	Czym	jest	ten	labirynt?	Być	może	
to	struktura	wszechświata	odzwierciedlona	w	unerwieniu	liścia?	Mi-
sterna	tkanka	rysunku	zbudowana	z	wielu	nachodzących	na	siebie	
kresek,	kropek	przypomina	gwiezdną	mgławicę.	Ten	chaos	stawia-
nych	znaków	tworzy,	paradoksalnie,	harmonijny	akord	–	kosmos.
																																																																																																						
Sonia	Rammer

Podróż w czasie, wokół czasu, przez czas...1

„Przepływające	przez	nas	powietrze	informuje,	że	nie	jesteśmy	
zamknięci	w	sobie,	izolowani	ani	ograniczeni,	przeciwnie	–	wykra-
czamy	ku	otwartej	przestrzeni,	która	nas	ogarnia	i	umożliwia	zjed-
noczenie	z	całością,	w	jakiej	istniejemy.	–	pisze	Jolanta	Brach-Cza-
ina	–	Można	powiedzieć,	że	jest	to	dostępna	każdemu,	naturalna	
forma	mistycznego	doświadczenia	świata,	na	którą	nie	zwracamy	
uwagi.”2	Czasami	pomocne	w	zauważeniu	mogą	stać	się	subtelne	
linie	kreślone	ręką	artysty/artystki.	One	wyznaczają	kierunek	na-
szych	poszukiwań.	Jednak	drogi	bywają	pogmatwane	i	kręte	i	nie	

każda	podróż	musi	zakończyć	się	sukcesem.
Stąd	ostatnio	tworzony	cykl	nosi	nazwę	Labirynt.	

W	tych	pracach	linie	zagęszczają	się	i	krzyżują,	często	zamknięte	
przez	okalające	je	odmienne	kształty.	Czy	jest	wyjście	z	tytułowego	
labiryntu?	A	jeżeli	labiryntem	jest	nasze	życie,	to	czy	jedynym	„wyj-
ściem”	jest	jego	kres,	czyli	śmierć?	W	spokojne	wcześniej	rysunki	
wkrada	się	niepokój	i	niepewność,	a	może	była	tam	od	zawsze...
Równocześnie,	niektóre	Labirynty	przypominają	wschodnie	man-
dale,	kruche,	chwilowe	zapisy	piasku	oddające	porządek	wszech-
świata.	Jak	wiatr	rozwiewa	doskonałe	symbole,	tak	każda	następna	
chwila	zamazuje	prosty	obraz	rzeczywistości.	W	opisywanych	ry-
sunkach,	głęboko	ukryta,	drzemie	świadomość	niemożności	przed-
stawienia	świata	w	uporządkowany,	prosty	sposób.	Nie	znaczy	to,	

że	powinno	się	zaniechać	takich	prób.	
Konsekwentnie	odbywana	Podróż	trwa...

Justyna	Ryczek
(Fragment	tekstu	do	katalogu	Kształt	czasu,	2008)

1	Tytuł	nawiązuje	do	tytułu	znanego	happeningu	Wolfa	Vostella	z	1964	roku	In	Ulm,	um	
Ulm	und	um	Ulm	herum	(W	Ulm,	pod	Ulm	i	wokół	Ulm)
2	 	J.	Brach-Czaina,	Błony	umysłu,	Wydawnictwo	Sic!,	Warszawa	2003,	s.	28

12



14 15



16 17



18 19



str. 4 „Godzina 	1.00”, 2010,	technika	własna	na	papierze,	60x60cm
str. 5 „Godzina 	2.00”, 2010,	technika	własna	na	papierze,	60x60cm
str. 6 „Godzina 	3.00”, 2010,	technika	własna	na	papierze,	60x60cm
str. 6 „Godzina 	4.00”, 2010,	technika	własna	na	papierze,	60x60cm
str. 7 „Godzina 	5.00”, 2010,	technika	własna	na	papierze,	60x60cm
str. 7 „Godzina 	6.00”, 2010,	technika	własna	na	papierze,	60x60cm
str. 8 „Godzina	10.00”, 2010,	technika	własna	na	papierze,	60x60cm
str. 9 „Godzina	13.00”, 2010,	technika	własna	na	papierze,	60x60cm
str.10 „Godzina	17.00”, 2010,	technika	własna	na	papierze,	60x60cm
str.11 „Godzina	21.00”, 2010,	technika	własna	na	papierze,	60x60cm

str.12 „Labirynt	13”, 2008,	technika	własna	na	papierze,	70x70cm
str.13 „Labirynt	24”, 2010,	technika	własna	na	papierze,	120x120cm
str.14 „Labirynt	21”, 2009,	technika	własna	na	papierze,	120x120cm
str.15 „Labirynt	20”, 2009,	technika	własna	na	papierze,	120x120cm
str.16 „Labirynt	17”, 2009,	technika	własna	na	papierze,	60x60cm
str.17 „Labirynt	12”, 2008,	technika	własna	na	papierze,	70x70cm
str.18 „Labirynt	18”, 2009,	technika	własna	na	papierze,	60x60cm
str.19 „Labirynt	16”, 2009,	technika	własna	na	papierze,	60x60cm
str.19 „Labirynt	23”, 2009,	technika	własna	na	papierze,	70x70cm

Urodziła	się	16	listopada	1962	roku	w	Bydgoszczy.	W	latach	
1983-88	studiowała	w	Państwowej	Wyższej	Szkole	Sztuk	Plastycz-
nych	w	Poznaniu	(obecnie	Uniwersytet	Artystyczny	w	Poznaniu).	
Dyplom	z	wyróżnieniem	uzyskała	w	zakresie	wychowania	pla-
stycznego	i	rysunku	w	pracowni	profesor	Izabelli	Gustowskiej.	Od	
1989	roku	pracuje	na	Uniwersytecie	Artystycznym	w	Poznaniu,		
doktorat	uzyskała	w	1997	roku,	habilitację	w	2003	roku,	od	2004	
roku	zatrudniona	jest	na	stanowisku	profesora	nadzwyczajnego.	
Od	1994	roku	prowadzi	pracownię	rysunku	na	Wydziale	Edukacji	
Artystycznej.	W	latach	2002-2008	Prodziekan,	a	od	2008	roku	
Dziekan		Wydziału	Edukacji	Artystycznej.	W	latach	1990-91	i	1997	
była	stypendystką	Ministra	Kultury	i	Sztuki,	oraz	Ministra	Kultury	
w	2005	roku.	Zajmuje	się	rysunkiem	i	malarstwem.	Do	tej	pory	
miała	44	wystawy	indywidualne	oraz	brała	udział	w	83	wystawach	
zbiorowych	w	kraju	i	za	granicą.

Labirynty24	godziny Joanna	Imielska

e-mail:joanna_imielska@poczta.onet.pl
www.joanna-imielska.yoyo.pl
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Nakład		200	egzemplarzy

©	Galeria	Sztuki	„Wieża	Ciśnień”

Na	okładce	praca	Joanny	Imielskiej
zatytułowana	„Godzina	00”,	2011

Patronat	medialny

Wystawy indywidualne:

1986	 •	„Rysunek”,	Galeria	ON,	Poznań
1992	 •	„4	pory	roku”,	Galeria	Miejska	Arsenał,	Poznań
1993	 •	„4	pory	roku”,	BWA	Bydgoszcz
	 •	„Obszar	tylko	dla	błękitu”,	Państwowa	Galeria	Sztuki
	 	 Wozownia,	Toruń
1995	 •	„Pukam	do	drzwi	kamienia”,	Art.&	Business	Club,	Poznań
	 •	„1611	portretów	kamienia”,	Galeria	Nad	Wisłą,	Toruń
1996	 •	„Malarstwo	i	rysunek”,	Galeria	Sztuki	Współczesnej	BWA,		
	 	 Kalisz	
	 •	„Ślady,	powtórzenia,	znaki”,	Galeria	Marcina,	Poznań
1997	 •	„Lekkość,	stabilność,	trwanie”,	Państwowa	Galeria	Sztuki,		
	 	 Płock
	 •	„3	kąty	–	trójkąty”,	ABC	Gallery,	Poznań
1998	 •	„Wnętrze	trójkąta”,	Muzeum	Narodowe	w	Gdańsku,
	 	 Oddział	Sztuki	Współczesnej,	Galeria	Promocyjna,
	 	 Pałac	Opatów,	Gdańsk	–	Oliwa
1999	 •	„Rysunki”,	Sielska	Gallery,	Strasburg	(Francja)
2000	 •	„Opowiadanie	o	znakach”,	Wieża	Ciśnień,	Bydgoszcz
	 •	„Linia”,	Galeria	Miejska	Arsenał,	Poznań
2001	 •	„Malarstwo	i	rysunek”,	Wałbrzyska	Galeria	Sztuki	BWA			
	 	 Zamek	Książ	Wałbrzych
	 •	„Opowiadanie	o	czasie”,	Galeria	W	Ratuszu,	Leszno
2002	 •	„Opowiadanie	o	czasie	2”,	Miejska	Galeria	Sztuki,	Częstochowa
2003	 •	„Czas”,	Galeria	Jezuitów,	Poznań
2006	 •	„Czas”,	malarstwo	i	rysunek,	Galeria	Miejska,	Mosina
	 •	„Czas”,	Bałtycka	Galeria	Sztuki,	Ustka
2007	 •	„Czas”,	Muzeum	Akademii	Sztuk	Pięknych,	Wrocław
2008	 •	„Kształt	czasu”,	Galeria	Miejska	Arsenał,	Poznań
	 •	„Kształt	czasu”,	Miejskie	Biuro	Wystaw	Artystycznych,	Leszno
	 •	„Kształt	czasu”,	Galeria	Sztuki,	Legnica
	 •	„Kształt	czasu”,	Galeria	Autorska,	Bydgoszcz
	 •	„Kształt	czasu”,	Galeria	WizyTUjąca,	Warszawa
2011	 •	„Czas”,	Galeria	Innowacji,	Uniwersytet	Technologiczno-	
	 	 Przyrodniczy	im.	Jana	i	Jędrzeja	Śniadeckich	w	Bydgoszczy
	 •	„Kształt	czasu”,	Galerie	im	Atrium	CCS,	Suhl	(Niemcy)

Wystawy zbiorowe:
		
1990	 •	„6	Prezentacje”,	BWA	Leszno	(I	nagroda)
	 •	„Festiwal	Polskiego	Malarstwa	Współczesnego”,
	 	 Zamek	Książąt	Pomorskich,	Szczecin	
	 •	„Młodzi	Artyści	Poznania”,	BWA	Poznań
1991	 •	„XXII	Konkurs	na	Najlepszą	Grafikę	i	Rysunek	Roku
	 	 o	medal	im.	Jana	Wronieckiego”,	BWA	Poznań	(wyróżnienie)	
1994	 •	„8	Prezentacje”,	Centrum	Kultury,	Paal	–	Beringen	(Belgia)
	 •	„8	Prezentacje”,	Galeria	De	Mijlpaal,	Hansden	–	Zalder		(Belgia)
	 •	„8	Prezentacje”,	Rathaus,	Deurne	(Holandia)

1995	 •	„Młode	Malarstwo	Poznania”,	Galeria	Miejska	Arsenał,	Poznań
1997	 •	„I	Poznański	Festiwal	Sztuki	Trwanie	Obrazu”,
	 	 Centrum	Kultury	Zamek,	Poznań
1998	 •	„XVII	Festiwal	Polskiego	Malarstwa	Współczesnego”,
	 	 Zamek	Książąt	Pomorskich,	Szczecin	
1999	 •	„Aqva	Fons	Vitae”,	Ogólnopolska	Wystawa	Malarstwa,			
	 	 BWA	Bydgoszcz
	 •	„Kunst	aus	der	polnischen	Partnerstad	Leszno”,
	 	 Galerie	im	Atrium	CCS,	Suhl	(Niemcy)	
2000	 •	„11	Prezentacje”,	MBWA	Leszno	(I	nagroda)
2002	 •	„12	Prezentacje”,	Galeria	W	Ratuszu,	Leszno	(I	nagroda)
	 •	„I	Międzynarodowe	Biennale	Pasteli	–	Nowy	Sącz	2002”,		
	 	 Małopolskie	Biuro	Wystaw	Artystycznych,	Nowy	Sącz
2003	 •	„Siedem	/	siedem”,	Muzeum	Ziemi	Lubuskiej,	Zielona	Góra	
2004	 •	„13	Prezentacje”,	Rathaus,	Deurne	(Holandia)	
	 •	„II	Kolekcja	ASP	w	Poznaniu”,	Akademia	Sztuk	Pięknych,		
	 	 Poznań
	 •	„Myślą,	słowem,	formą,	obrazem”,	prezentacje	postaw		
	 	 twórczych	pedagogów	i	studentów	Wydziału	Edukacji		 	
	 	 Artystycznej	Akademii	Sztuk	Pięknych	w	Poznaniu,
	 	 Stary	Browar,	Poznań
2005	 •	„ART	POZNAŃ	2005	–	Targi	Sztuki”,	Stara	Rzeźnia,	Poznań
	 •	„Przyjaźń	i	odpowiedzialność”,	wystawa	Akademii	Sztuk		 	
	 	 Pięknych	w	Poznaniu	w	Universität	der	Künste	Berlin	(Niemcy)
	 •	„Wystawa	Wydziału	Edukacji	Artystycznej	Akademii	Sztuk		
	 	 Pięknych	w	Poznaniu	w	Vierraden”,	Kunstbauwerk
	 	 e.	V.	Tabakfabrik	Vierraden,	Vierraden	(Niemcy)
2006	 •	„Ogrody	2006”,	Biennale	Malarstwa,	Wałbrzyska	Galeria		
	 	 Sztuki	Biuro	Wystaw	Artystycznych	Zamek	Książ,
	 	 Wałbrzych	(wyróżnienie	honorowe)
	 •	„Magazyn	Sztuki”,	Galeria	WizyTUjąca,	Warszawa
2008	 •	„VI	Triennale	Polskiego	Rysunku	Współczesnego	–
	 	 Lubaczów	2008”,	Muzeum	Kresów	w	Lubaczowie	–
	 	 Galeria	Oficyna,	Lubaczów
2009	 •	„x2”	Poznań	–	Wrocław,	Miejskie	Biuro	Wystaw
	 	 Artystycznych,	Galeria	w	Ratuszu,	Leszno	
	 •	„Między	30	a	35”,	wystawa	z	okazji	35-lecia	Wydziału		 	
	 	 Edukacji	Artystycznej	ASP	w	Poznaniu,	Stara	Drukarnia,		
	 	 Poznań
	 •	Wystawa	towarzysząca	Konferencji	Rysunku:	„Obecność
	 	 linii	–	punkt	wyjścia.	O	rysunku,	jako	samodzielnej
	 	 dyscyplinie	artystycznej”,	ASP,	Wrocław
2010	 •	„Barwa	i	Dźwięk”,	wystawa	malarstwa,	grafiki	i	rzeźby,			
	 	 Miejski	Ośrodek	Kultury,	Sochaczew	(wystawa
	 	 współorganizowana	przez	Galerię	WizyTUjącą)
	 •	„Roz-Poznanie	miejsca”,	Muzeum	Architektury
	 	 we	Wrocławiu	(2010/11)	
2011	 •	„Barwy	ochronne”,	Galeria	Kobro,	ASP,	Łódź
	 •	„Rysunek	to…”,	MBWA,	Galeria	w	Ratuszu,	Leszno
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