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M
alarstwo i rysunek Joanny Imielskiej intrygują mnie 

od chwili, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam jej prace. 

Był to moment, gdy krystalizowało się jej artystycz-

ne credo, zmieniała „formuła płótna”. Obrazy silniej związane 

z naturą i estetyzujące kompozycje z cyklu Miasta ustępowały 

pola monumentalnym rysunkom o „solidnej konstrukcji opar-

tej na chirurgicznych podziałach złagodzonych zewnętrzną 

powłoką ornamentu i znaku”1, takim jak Linie (1997–1999). 

Obserwacja i wyczulenie na „wizualne” jakości świata zyski-

wały nowy wyraz plastyczny, odległy od klasycznej mimesis, 

ale też nie do końca abstrakcyjny. Jak pisałam w Przestrzeni 

malarskiej i przestrzeni w malarstwie: „W Liniach […] drastycz-

ne ograniczenie środków wyrazu do linii i podstawowych 

kształtów kwadratu, koła i trójkąta oznaczało oczyszczenie 

obrazu z elementów mimesis. Sprowadzenie elementów przed-

stawiających do formuł geometrycznych można odczytać 

jako obiektywizację, próbę dotarcia rysunkiem do ideału”2. 

I dalej: „Artystka przechodzi od «malarskiego» opisu natury 

opartego na widzeniu i odczuwaniu do filozoficznego, gdzie 

matematyczno-fizyczna prawda o naturze i wieczności układa 

się w linie sił i znaki pierwsze: kwadrat, koło, równoramienny 

trójkąt”. Jeszcze w 1999 roku próbowałam zinterpretować jej 

rysunki: „Wewnętrzna jasność kompozycji wyraża być może 

idee Veritas i Aeternitas. Trójkąt staje się symbolem poznania, 

zaś zaznaczone w nim błękitną linią kierunki obrazują związki 

świata i kosmosu. Dla Imielskiej ważna stała się przestrzeń 

absolutna, matematyczna, co pozwala szukać egzegezy cyklu 

w pitagorejskiej mierze i liczbie czy zagadnieniach eurytmii 

i harmonii”3. Na podstawie paru cyklów stawiałam tezę o tym, że 

jej malarstwo można scharakteryzować poprzez dwie „figury”: 

jednostkowego opisania czasu i „opowieści o przestrzeni” – 

absolutnej, uporządkowanej liniami sił i promieniami światła. 

Ewolucję kontekstów myślenia o czasie, czasie i przestrzeni, 

czasie i pamięci, przestrzeni definiowanej poprzez mikro- i ma-

krokosmos opisują najlepiej prace Imielskiej z lat 2013–2017. 

Określają to, co w jej twórczości stałe i to, co zmienne: róż-

1 Autocytat z tekstu: Joanna Imielska – czasopisanie, [w:] E. Urbańska, 
Przestrzeń malarska i przestrzeń w malarstwie oraz tekstu katalogowego 
Joanny Imielskiej 

2 Parafraza tekstu z recenzji katalogowej: E. Urbańska, [bez tytułu], [w:] 
Joanna Imielska, katalog wystawy, Poznań 1999, s. 8–9 i późniejszych 
recenzjach twórczości Imielskiej ok. 2000–2002. 

3 Parafraza tekstu z recenzji katalogowej,  tamże. 

P
ainting and drawing by Joanna Imielska have been intriguing 

me since I first saw her works. It was the moment when 

her artistic credo was being crystallized and her “canvas 

formula” was changing. Images more strongly connected with 

nature and aesthetically pleasing compositions from the Cities 

series gave way to monumental drawings with “solid construc-

tion based on surgical divisions, softened by the outer layer of 

ornament and sign”1, such as Lines (1997-1999). Observation 

and sensitivity to the “visual” qualities of the world gained a new 

artistic expression, distant from the classical mimesis, but also 

not entirely abstract. As I wrote in Painting Space and Space 

in Painting: “In Lines [...] the drastic limitation of the means of 

expression to the lines and basic shapes of a square, circle and 

triangle meant cleaning the painting of the elements of mimesis. 

Bringing the presenting elements down to geometric formulas 

can be read as objectivization, an attempt to reach the ideal by 

drawing”2.  And next: “The artist moves from a ‘painterly’ de-

scription of nature based on vision and feeling to a philosophical 

one, where the mathematical and physical truth about nature 

and eternity is being arranged into force lines and first signs: 

a square, a circle, an isosceles triangle. As far back as 1999 

I tried to interpret her drawings: “The inner brightness of the 

composition may express the ideas of Veritas and Aeternitas. The 

triangle becomes a symbol of cognition, while the directions 

marked with a blue line illustrate the relations between the 

world and the cosmos. For Imielska, absolute and mathemat-

ical space has become important, which allows her to search 

for the exegesis of the series in Pythagorean proportions and 

numbers, or the issues of eurhythmia and harmony”3. On the 

basis of a few series I put forward a thesis that her painting can 

be characterized by two “figures”: an individual description of 

time and a “story about space” – the absolute one, ordered by 

force lines and rays of light. The evolution of the contexts of 

thinking about time, time and space, time and memory, space 

defined by micro and macrocosm, is best described in Imielska’s 

works from 2013 to 2017. They describe what is constant and 

1 Self-quotation from the text: Joanna Imielska – czasopisanie [Joanna Imielska – 
Timewriting], [in:] Ewa Urbańska, Przestrzeń malarska i przestrzeń w malarstwie 
[Painting Space and Space in Painting] and a catalogue text by Joanna Imielska.

2 Paraphrase of the text from the catalogue review [in:] Joanna Imielska 
[exhibition catalogue], Ewa Urbańska [untitled] Poznań 1999, pp. 8-9 
and of later reviews of Imielska’s work ca. 2000-2002.

3 Paraphrase of the text from the catalogue review as above.   

◄  Odkryto nową Planetę… 1, 2016, kalka, papier, cienkopis, 20 × 85 cm (4x). Fot. Szymon Kałmuczak
Discovery of a New Planet 1, 2016, carbon paper, paper, fineliner, 20 × 85 cm (4x). Photo: Szymon Kałmuczak   
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norodność wątków treściowych i symbolicznych oraz stałość 

postawy wobec doświadczania świata: skupienie, spowolnienie 

czasu. Określenie to pojawiło się w wypowiedziach artystki 

w drugiej dekadzie lat dwutysięcznych, ale można je rozciągnąć 

na okres 2001–2012, kiedy powstawały cykle: Czas, Czas na 

ogrody i Labirynty. Cykle te opowiadały o trwaniu i przemijaniu, 

ale także o czasie włączonym w proces rysowania i malowania. 

„Pomiędzy” Czasem, Czasem na ogrody i Labiryntami na nowo 

„ścierały się” dwa sposoby interpretacji natury – ten z po-

zoru chłodny, ukazujący „ideę” natury wyrażoną geometrią, 

ustępował obserwacji zogniskowanej na szczególe, badaniu 

biologicznej tkanki na granicy rozpadu szlachetnego i czystego, 

jak przemiana jesiennego liścia w kruchą koronkę nerwów4.

Modus operandi Imielskiej charakteryzuje równoległa praca 

nad kilkoma słabiej lub mocniej powiązanymi ze sobą tematami. 

Cykle nie zanikają w jej twórczości nagle, ale są kontynuowane 

do naturalnego wyczerpania inspiracji, nakładają się na siebie 

lub z siebie wynikają. Takie związki łatwo zauważyć w Czasie 

(2001–2017) i Czasie na ogrody (2006–2017), w których drą-

żenie jednego motywu tematycznego i formalnego otwierało 

kolejne obszary inspiracji. Imielska zmagała się symultanicz-

nie z kilkoma zagadnieniami: odmiennym spojrzeniem na 

naturę, w którym ważne staje się nie to, co całościowe, ale 

detal i próba „przełożenia” form biologicznych na materię 

malarską lub rysunkową; innym postrzeganiem czasu – jego 

rytmu wpisanego w naturę. Od na wpół malarskich, na wpół 

graficznych Czasów rozpoczęła artystka nowe doświadczanie 

materii rysunkowej, obok typowego dla siebie precyzyjnego 

pisania, nieomal wyszywania form kropkami, pętelkami, duktami 

powtarzalnych linii wprowadzała nowe techniki. Pokazywała, 

że z rozwagą zastosowany frottage czy monotypia pozwalają 

osiągnąć podobne, równie lekkie przezroczystości i filigranowe 

efekty. Sądzę, że to doświadczenie popchnęło ją ku poszuki-

waniu mechanicznych zapisów rysunku, które zachowując 

swobodę kreski na przykład powielonej z odręcznego szkicu, 

będą pozwalały na multiplikację lub manipulowanie gotowymi 

fragmentami. Takim narzędziem do budowania prac o różnej 

tematyce i konstrukcji stały się najpierw kserokopie planów, 

4 Sądzę, że od miniaturowych prac z cyklu Czas, w których jako podobrazie 
wykorzystała artystka złotawe, zasuszone liście, zaczęła się fascynacja 
Imielskiej drobnymi fragmentami natury i powolne przetwarzanie ich 
w motywy rysunkowo-graficzno-malarskie. 

Czas 1, 2001, akryl, tusz na papierze, 
 210 × 200 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Time 1, 2001, acrylic, ink on paper,  
210 × 200 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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what is changeable in her work: the diversity of content and 

symbolic threads and the firmness of attitude towards expe-

riencing the world: concentration, slowing down of time. This 

term appeared in the artist’s statements in the second decade 

of the 2000s, but it can be extended to the period 2001-2012, 

when the following series were created: Time, Time for Gardens 

and Labyrinths. These series talked about the permanence 

and passing, but also about the time involved in the process 

of drawing and painting. “Between” Time, Time for Gardens and 

Labyrinths two ways of interpreting nature “clashed” anew – the 

seemingly cool one, showing the “idea” of nature expressed in 

geometry, gave way to an observation focused on details, to 

a study of biological tissue on the border of noble and pure 

decay, like the transformation of an autumn leaf into a fragile 

lace of  nerves4. 

Joanna Imielska’s modus operandi is characterized by parallel 

work on several less or more closely related themes. Series do 

not disappear suddenly in her work, but are continued until the 

natural exhaustion of inspiration, overlapping or resulting from 

each other.  Such relations can be easily noticed in Time (2001-

2017) and Time for Gardens (2006-2017), where the pursuit of 

a single thematic and formal motif opened up another areas of 

inspiration. Imielska struggled simultaneously with several issues: 

a different view of nature, in which it is not the whole that is 

important, but the detail and an attempt to “translate” biological 

forms into painting or drawing matter; a different perception of 

time – its rhythm, inscribed in nature. From the half-painting, 

half-graphic Times, the artist began a new experience of draw-

ing matter, besides the typical for her precise writing, almost 

embroidery of forms with dots, loops, ducts of repetitive lines, 

she introduced new techniques. Imielska showed that the frot-

tage or monotyping used with caution allows to achieve similar, 

equally light transparency and filigree effects. I think that this 

experience “pushed” her to search for mechanical records of 

drawing which, while preserving the freedom of the line, e.g. 

copied from a handwritten sketch, will allow for multiplication or 

manipulation of ready-made fragments. Such a tool for building 

works of various subject matter and construction were at first 

4 I think that from the miniature works from the series Time, where 
the artist used goldish, dried leaves as the painting surface, Imielska’s 
fascination with small fragments of nature began and since then she 
has slowly transformed them into drawing and painting motifs.

Czas 7, 2004, akryl, tusz na papierze,  
210 × 200 cm. Fot. Michał Kałużny
Time 7, 2004, acrylic, ink on paper,  
210 × 200 cm. Photo: Michał Kałużny
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map i schematów labiryntów, a potem zapisów medycznych. 

Pojawienie się w twórczości Imielskiej następnych zagadnień 

nie tylko formalnych, ale treściowych sygnalizuje przechodze-

nie od opisu natury – przyrody do analizy natury człowieka 

– biologicznej i psychologicznej, jednostkowej i włączonej 

w większą całość. Czas u Imielskiej ma nie tyle wyliczalny, ile 

odczuwalny, „wdziergany” w malowane oczka, punkty i znika-

jące nitki farby charakter. Formy geometryczne: koło, trójkąt 

i kwadrat, ale i skomplikowane jak wieloboczna figura przypo-

minająca kształtem kwaterę Drzwi Raju Ghibertiego wyłaniają 

się spomiędzy rozsnutej pajęczyny białego rysunku. Jeśli jest 

to „ikona czasu biologicznego, upostaciowionego w dwoistej 

materii – zmodulowanego, czerwonawego z rozbłyskami ży-

wego cynobru i czernią (Czas) i zbudowanego z różnorodnych 

zieleni (Czas na ogrody) podobrazia i „szydełkowanej” koronki. 

Jej organiczną strukturę podkreślają walorowe wartości 

rysunku, miękkie falowanie jego powierzchni, „przezroczy-

stość”. Rozsypywanie się tej punktowanej linii na płaszczyźnie 

obrazu staje się zapisem intuicji czasu, w której zderzają się 

dwie koncepcje – nieodwracalności i powrotności biegu czasu 

– włączone w kształt powtarzanej przez Imielską centralnej 

kompozycji. Precyzja i cierpliwość nawarstwiania kolejnych 

sekwencji linii i kropek je tworzących nadają kompozycjom, 

być może nieświadomie, charakter osobliwej mandali. Nie tej 

buddyjskiej, zaraz po stworzeniu z drobin piachu ulegającej 

rozpadowi, ale zatrzymującej proces przemijania w formie 

trwałego dzieła, rysunku.

 Przyjrzyjmy się bliżej początkom tej drogi, oba cykle: Czas 

i Czas na ogrody charakteryzuje prawie monumentalna skala – 

niezależnie, czy składają się z jednego lub kilku brytów papieru, 

czy są pojedynczym płótnem. Poszczególne prace – bogate 

i wielowątkowe – podporządkowano centralnej lub dążącej do 

symetrii kompozycji. Wielowarstwową tkankę rysunkowo-ma-

larską zbudowano z kilku powtarzających się motywów – ledwo 

czytelnych odbić liści, lekkich impastów, „białego” rysunku 

– kreślonego ręką artystki, odbijanego z naturalnych faktur, 

zagęszczanego do plamy rozjarzonej wewnętrznym światłem. 

Choć datowanie wskazuje, że Czas na ogrody jest rozwinięciem 

i nieco innym ukierunkowaniem koncepcji Czasów, to dzisiaj 

można je analizować łącznie. Na pewno zabrzmi to trywialnie 

i naiwnie, ale mogłabym je opisać biblijnym cytatem: „jest czas 

photocopies of plans, maps and schemes of labyrinths and then 

medical records. The emergence of not only formal, but also 

content-related new issues in Joanna Imielska’s work signals 

the transition from the description of nature to the analysis of 

human nature – biological and psychological, individual and 

incorporated into a larger whole. Time in Imielska’s works is not 

so much of calculable as perceptible character, “knitted” into 

painted eyes, points and vanishing threads of paint. Geometrical 

forms: a circle, a triangle and  a square, but also complicated 

ones like a polygonal figure resembling the shape of Gates of 

Paradise by Ghiberti, emerge from the spun-out web of white 

drawing. If it is an “icon of time”, then biological one, formed in 

dual matter – modulated, reddish with flashes of lively cinnabar 

and black (Time) and built of various greens (Time for Gardens) 

of painting surface  and “crocheted” lace. Its organic structure 

is emphasized by the colour and tonal values (valeur) of the 

drawing, soft waving of its surface and “transparency”.  Scattering 

of this dotted line on the picture plane becomes a record of the 

intuition of time, in which two concepts collide – irreversibility 

and return of time course – incorporated into the shape of 

the central composition repeated by Imielska. Precision and 

patience of building layers of successive sequences of lines 

and dots forming them give the compositions, perhaps uncon-

sciously, the character of a peculiar mandala. Not the Buddhist 

one, which immediately after it was made of grains of sand is 

disintegrated, but one that stopped the process of passing in 

the form of a permanent work of art, a drawing.

Let us take a closer look at the beginnings of this path, both 

series: Time and Time for Gardens are characterized by an almost 

monumental scale – regardless of whether they consist of one 

or more pieces of paper or are a single canvas. Particular works 

– rich and multithreaded – are subordinated to the central or 

symmetrically oriented composition. The multi-layered drawing 

and painting tissue has been constructed from several repetitive 

motifs – barely legible prints of leaves, light impastos, “white” 

drawing – drawn by the artist’s hand, printed from natural 

textures, thickened to a spot glowing with inner light. Although 

dating indicates that Gardens develop in a slightly different 

direction the concept of Times, today they can be analysed 

together. It will certainly sound trivial and naive, but I could 

describe them with a biblical quotation: “a time to be born, and 

Czas 15, 2009, akryl, tusz na płótnie, 150 × 150 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Time 15, 2009, acrylic, ink on canvas, 150 × 150 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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rodzenia i czas umierania”5 i powiązać z powrotnym cyklem 

wegetacji, wtedy Czas o brązowo-czerwonawych przebły-

skach tła byłby jesienią – czasem umierania, a Czas na ogrody 

z prześwitującymi w podobraziu zieleniami i błękitami – wiosną 

i latem. Niejednokrotnie zastanawiałam się, na jakiej zasadzie 

Imielska rozgranicza rysunki od malarstwa? Nie dominantą 

plamy lub kreski, bo są one w jej pracach koherentne. Nie na-

rzędziem, bo rapidograf, cienkopis, odbitki materiałów stosuje 

w obu dyscyplinach. Nie rodzajem podobrazia, bo graficzność 

lub malarskość jej kompozycji jest niezależna od papierowego 

i płóciennego podkładu… Ta ambiwalencja dotyczy cyklu Czas 

– to cykl wcześniejszy, rozpoczęty w 2001 roku, w pracach 

odzywają się echa miniatur z liściastym brązowym, złotym 

i barwnym podobraziem. Czy Imielska wchodzi z przyrodą 

w swoisty pojedynek? Na szczęście w dzisiejszych czasach 

nie powtórzy losu Arachne. Czas na ogrody to kraina widziana 

z dziwnych perspektyw – z lotu ptaka, a zarazem z bliska, 

w pochyleniu nad trawą, kamieniem, pniem i gałęzią drzewa, 

płatem kory. To ogrody przewrotne, stworzone na podstawie 

obserwacji form pomijanych, niewidocznych, nieujawniających 

od razu swego piękna. Różnorakich porostów pojawiających się 

na ziemi i kamieniach, korze i gałęziach drzew. Roślin pierwot-

nych, tajemniczych, pozornie mocniej związanych z umieraniem 

i rozpadem niż z życiem. Tworów rosnących tam, gdzie nic innego 

nie potrafi przeżyć i tam, gdzie powolne przemijanie powala 

potężniejsze organizmy. Dla ich niespotykanych kształtów: 

miękkich naturalnych tkanin, cienkich płatów „liści”, sieci grzybni 

i pajęczyn złożonych z pojedynczych nici i tworzących puszy-

ste pułapki, kępki biologicznej waty znajduje Joanna Imielska 

plastyczne odpowiedniki. W cyklu Czas na ogrody motywem 

przewodnim są miękkie wachlarze i falbany „porostów” (którym 

można by przyporządkować nazwy gatunkowe) i ich kontrast 

z precyzyjnym rysunkiem i malarskim tłem. Imielska odtwarza 

środkami rysunkowymi i malarskimi bogactwo „babskiego” 

rękodzieła: koronek, haftów na tiulu, nieuchwytnych przejść 

między cienką tkaniną a ażurem, pustką kształtu negatywnego. 

Może dostrzega wewnętrzne powinowactwo przyrody niestru-

dzonej w tworzeniu naturalnych kobierców grzybni i porostów, 

koronek pajęczyn i wici roślinnych oraz kobiet przekształca-

5 Koh 3, 2, Biblia Tysiąclecia – poza najbardziej znanym wersem do 
symboliki cyklów Joanny Imielskiej można dopasować inne cytaty z 
tego źródła.

a time to die”5 and link with the recurrent cycle of vegetation, 

then Time with brown-red flashes of the background would be 

autumn – a time to die, and Time for Gardens with translucent 

green and blue in the canvas – spring and summer. I have often 

wondered on what basis Joanna Imielska distinguishes between 

drawings and painting? Not by means of a dominant feature 

of spots or lines because they are coherent in her works... Not 

by means of a tool because she uses a rapidograph, a fineliner, 

prints of materials in both disciplines. Not by means of a kind 

of painting surface because the graphic or painting quality 

of her compositions is independent of the paper and canvas 

background... This ambivalence refers to the Time series – it is 

an earlier series, started in 2001, in the works there are echoes 

of miniatures with leafy brown, golden and colourful painting 

surface. Does Joanna Imielska enter into a peculiar duel with 

nature? Fortunately, nowadays she will not repeat the fate of 

Arachne. Joanna Imielska’s Time for Gardens is a land seen from 

strange perspectives – from a bird’s eye view, and at the same 

time from a close distance, in leaning over grass, stone, trunk 

and tree branch, a piece of bark. These are tricky gardens, 

created on the basis of observations of overlooked, invisible 

forms, not immediately revealing their beauty. Various lichens 

appearing on the ground and stones, bark and tree branches. 

Primeval, mysterious plants, seemingly more strongly connected 

with death and decay than with life. Life forms growing where 

nothing else can survive, and where the slow passing of time 

knocks down the more powerful organisms. Joanna Imielska 

finds artistic equivalents for their unusual shapes: soft natu-

ral fabrics, thin sheets of “leaves”, a network of mycelium and 

cobwebs composed of single threads forming fluffy traps, tufts 

of biological cotton wool. In the Time for Gardens series, the 

leitmotif are soft fans and frills of “lichen” (to which could be 

assigned species’ names) and their contrast with the precise 

drawing and painting background. Imielska uses drawing and 

painting means to recreate the richness of “female” handicraft: 

lace, embroidery on tulle, elusive transitions between thin fabric 

and openwork, emptiness of negative shape. Perhaps she sees 

the inner affinity of untiring nature in the creation of natural 

carpets of mycelium and lichens, laces of cobwebs and plant 

5 Ecclesiastes 3:2 - apart from the best-known verse, the symbolism 
of Joanna Imielska’s series can be matched by other quotations from 
this source.

Czas na ogrody 14, 2011, akryl, tusz na płótnie, 120 × 80 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Time for Gardens 14, 2011, acrylic, ink on canvas, 120 × 80 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Czas na ogrody 5, 2006, akryl, tusz na papierze, 210 × 200 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Time for Gardens 5, 2006, acrylic, ink on paper, 210 × 200 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Czas na ogrody 7, 2007, akryl, tusz na papierze, 210 × 200 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Time for Gardens 7, 2007, acrylic, ink on paper, 210 × 200 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Czas na ogrody 1, 2006, akryl, tusz na papierze, 210 × 200 cm. Fot. Maciej Hnatiuk
Time for Gardens 1, 2006, acrylic, ink on paper, 210 × 200 cm. Photo: Maciej Hnatiuk
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jących roślinne pierwowzory w dekoracje? Czy w ten sposób 

jakoś sprzeniewierza się swojemu byciu malarzem, ikonopisem 

(ikonopiscą), artystą6? Nie! Analizując kompozycje Czasu na 

ogrody jako całość, należy podkreślić, że ilustrują one typowe 

dla Imielskiej sposoby konstruowania obrazu w kompozycjach 

wieloczęściowych: możliwość ich istnienia razem i osobno, 

nieustanny dyskurs symetrii i asymetrii, geometrii i biologizmu. 

Zderzanie obserwacji i mimetycznego naśladowania natury 

z technikami rysunkowymi i malarskimi, którymi do pewnego 

stopnia rządzi przypadek, na przykład monotypią i frottagem. 

Ich zestawianie z precyzyjnie kreślonym liniami i punktami 

detalem7. Szukając dla form z Czasu na ogrody literackiego 

podsumowania, zacytuję fragment z wiersza Kazimiery Iłłako-

wiczówny: „nie wiadomo, gdzie kończy się korona, a zaczyna 

dziura…”8. 

Następny etap opowieści o czasie własnym Joanny 

Imielskiej został wpisany w Labirynty (2008–2012), wtedy 

zaczyna się w jej twórczości powolny odwrót od rysunku, 

benedyktyńskie pokrywanie powierzchni papieru kreskami 

i kropkami tworzącymi skomplikowane sieci i wzory. Motywy 

geometryczne i biologiczne coraz częściej zastępuje kon-

struowaniem prac z różnych „materii” technicznego rysunku 

– kserokopii fragmentów map i planów, a nawet fragmentów 

i schematów znanych labiryntów posadzkowych z Chartres 

i Amiens. Seria Labiryntów kwadratowych tworzona od 2008 

roku przykuwa uwagę precyzyjną, monochromatyczną tkanką 

rysunk a jednocześnie wskazuje tropy poszukiwań pokrewnej 

materii graficznej w „tłach gotowych”, a potem nałożonych na 

nie ażurowych wycinankach. Labirynty 1–4 są silnie powiązane 

kompozycyjnie i rodzajem „pisma” z Czasem i Czasem na ogrody. 

Są filigranowe i kruche, nieomal jubilerskie. Imielska wprowa-

dza w nie elementy znane z wcześniejszych prac: pajęczynową 

koronkę o wielościennych komórkach, starannie wyrysowane 

listki et cetera. Do bacznej obserwacji natury i różnorakiego 

jej kopiowania powraca artystka w Labiryntach 5, 6 i 7, gdzie 

wprowadza nieomal naturalistycznie traktowany motyw 

6 Artystą, a nie artystką, co często ogranicza odczytania twórczości 
malarzy, grafików, rzeźbiarzy – kobiet do kontekstu sztuki 
feministycznej lub sztuki „kobiecej” – dekoracyjnej, skupionej wokół 
prostych codziennych tematów…

7 Podobne cechy można odnaleźć w rysunkowej serii Czas.
8 Ok. 1994 r. wykorzystałam go jako motto w tekście: Czym jest 

malarstwo? Cztery impresje na temat formy, „Kwartalnik Artystyczny” 
1993, nr 0.

threads and women transforming plant prototypes into decora-

tions? Does she somehow betray in this way her being a painter, 

an iconographer, an artist?6  No! Analysing the compositions 

of Time for Gardens as a whole, it should be stressed that they 

illustrate the typical for Joanna Imielska ways of constructing 

paintings in multi-part compositions: the possibility of their 

existence together and separately, the endless discourse be-

tween symmetry and asymmetry, geometry and biologism. The 

confrontation of observation and mimetic imitation of nature 

with drawing and painting techniques which to some extent are 

ruled by chance, e.g. monotyping and frottage. Their juxtaposi-

tion with precise details drawn by lines and points7. Searching 

for a poetic summary of the forms from Time for Gardens, I will 

quote a fragment from Kazimiera Iłłakowiczówna’s poem: “it 

is not known where the crown ends and the hole begins...”8  

The next stage of the story about Joanna Imielska’s own 

time was inscribed in Labyrinths (2008-2012); at that time 

a slow retreat from drawing began in her work, a Benedictine 

covering of the paper surface with lines and dots creating 

complicated networks and patterns; geometric and biological 

motifs were increasingly replaced by constructing works from 

various “matter” of technical drawing – photocopies of fragments 

of maps and plans, and even fragments and schemes of well-

known floor labyrinths from Chartres and Amiens. The series 

of square Labyrinths, created since 2008, attracts attention with 

its precise, monochromatic tissue of drawing, and at the same 

time points to the search for related graphic matter, in “ready-

made backgrounds” and then applied to openwork cut-outs. 

Labyrinths 1-4 are strongly connected in terms of composition 

and type of “writing” with Time and Time for Gardens. They are 

filigree and fragile, almost jewellery-like. Imielska introduces 

into them elements known from her earlier works: a cobweb 

lace with multi-walled cells, carefully drawn leaves etc. The 

artist returns to the close observation of nature and its various 

copies in Labyrinths 5, 6 and 7, where she introduces an almost 

naturalistically treated motif of leaves whose tissue has been 

6  An artist [Polish: artysta], not a female artist [Polish: artystka], which 
often limits the reading of the work of painters, graphic designers, 
sculptors who are women to the context of feminist art, or “female” 
art – decorative, focused on simple everyday topics...

7 Similar features can be found in the drawing series Time.
8 Around 1994 I used it as a motto in the text ‚Czym jest malarstwo? 

Cztery impresje na temat formy’ [What is Painting? Four Impressions 
on the Subject of Form], Kwartalnik Artystyczny 1993, No. 0.

Labirynt 3, 2008, akryl, kredka na papierze, 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Labyrinth 3, 2008, acrylic, crayon on paper, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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liści, których tkanka została zredukowana do sieci nerwów. 

Uzyskuje efekt niebywale delikatnej grafiki na pograniczu 

akwaforty i akwatinty, ale o białym rysunku. Dopiero z bliska 

widać, że główny motyw nie jest dziełem upływającego czasu, 

lecz jego rysunkową interpretacją. Labirynt 8 wyznacza granicę 

pomiędzy „pracami pisanymi” i komponowanymi z ingerencji 

w odpowiednio spreparowaną odbitkę kserograficzną. Poprzez 

ciemniejące, transparentne pierścienie prześwieca podkład 

z ledwo czytelnymi, nerwowymi kreskami – fragmentami 

niezidentyfikowanego planu lub mapy. Stopniowe, walorowe 

ściemnienie kręgów labiryntu uzyskała artystka, zapewne 

cieniując je ołówkiem. Ten sam kolisty motyw powrócił nieco 

później w pracy oznaczonej numerem 21 – tym razem nanie-

siono go na „podobrazie” z powielonych kolumn tekstu o różnej 

gęstości, wielkości i czytelności liter. Pokrewną – otwartą, 

przezroczystą, pełną powietrza, „przestrzenną” strukturę 

można zaobserwować w Labiryncie 19. Tym razem Imielska 

wykorzystała plan labiryntu kwadratowego, o wyjątkowo 

gęstej sieci meandrowatych „korytarzy”. Poczynając od środ-

ka, posługiwała się coraz jaśniejszymi i lżejszymi odcieniami 

reduced to a network of nerves.  She achieves the effect of 

extremely delicate graphics on the borderline of etching and 

aquatint, but characterized by white drawing. Only a close 

look enables us to see that the main motif is not the effect of 

passing time, but its drawing interpretation. Labyrinth 8 marks 

the border between “written works” and those composed of 

interference in a properly prepared photocopy print. Through 

darkening, transparent rings, the painting surface is shining with 

barely legible, nervous lines – fragments of an unidentified plan 

or map. Gradual, valeur darkening of the circles of the labyrinth 

was achieved by the artist probably by shading them with 

a pencil. The same circular motif returned a little later in the 

work numbered 21 – this time it was printed on the “painting 

surface” from duplicate columns of text of different density, 

size and legibility of letters. A related – open, transparent, 

full of air, “spatial” structure can be observed in Labyrinth 19. 

This time Imielska used the plan of a square labyrinth with an 

exceptionally dense network of meandering “corridors”. Start-

ing from the centre, she used increasingly brighter and lighter 

shades of grey – in the outer fragments the passages of the 

Labirynt 5, 2008, akryl, kredka na papierze,  
120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Labyrinth 5, 2008, acrylic, crayon on paper,  
120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Labirynt 8, 2008, kserografia, ołówek na papierze, 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Labyrinth 8, 2008, xerography, pencil on paper, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Labirynt 6, 2008, akryl, kredka na papierze,  
120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Labyrinth 6, 2008, acrylic, crayon on paper,  
120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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szarości – w zewnętrznych fragmentach dukty labiryntu są 

prawie niewidoczne. Labirynt 9 można opisać jako swoiste 

pożegnanie z biologiczno-graficzną częścią cyklu. Szachow-

nicowa struktura charakteryzuje Labirynty 10 i 11, w pierw-

szym z nich, 64-polowym jasne i ciemne kwadraty naniesiono 

na plan Poznania. W co drugim polu autorka wprowadziła 

koło ujęte rysowanym ołówkiem szarym tłem; jeśli dobrze 

przyjrzeć się kompozycji, łatwo zauważyć, że część ciemnych 

kwadratów jest pusta i wypełniona różnymi odcieniami szaro-

ści. Można więc odczytywać całą kompozycję jak zapis partii 

szachów lub warcabów, w której zmienny walor czarnych pól 

opisuje przebieg czasowy rozgrywki. Labirynt 11 jest mniej 

jednoznaczny i zarazem wykonany „prostszą” metodą – szary 

rysunek naniesiono bezpośrednio na kolorowy plan miasta, 

zaś układem białych i czarnych kwadratów rządzi inny, trudny 

do odczytania porządek. W kilku kolejnych pracach (Labirynty 

15, 20, 22) ilość wycinanych modułów ulega multiplikacji. 

Niewielkie koła wycinane z różnych odbitek: tekstów, medycz-

nych wykresów, rysunków tworzą kompozycje mozaikowe, 

promieniujące popielatymi szarościami. W nieoczywisty 

sposób przypominają obrazy Salvadora Dalego z tak zwanego 

okresu atomowego, ale i op-artowskie zabawy kształtami, 

labyrinth are almost invisible. Labyrinth 9 can be described as 

a kind of farewell to the biological-graphic part of the series. 

The chessboard structure characterizes Labyrinths 10 and 11, 

in the former, consisted of 64 squares, light and dark squares 

are plotted on the map of Poznań. In every second square, the 

author has introduced a circle with a grey background drawn 

with a pencil, if one looks at the composition carefully, it is easy 

to notice that some dark squares are empty and filled with 

different shades of grey.  The whole composition then can be 

read as a record of the game of chess or draughts, in which 

the changing shade (valeur) of black fields describes the time 

course of the game. Labyrinth 11 is less unambiguous and at 

the same time made by a “simpler” method – the grey drawing 

is plotted directly on the colourful city plan, while the system 

of white and black squares is governed by a different, difficult 

to read order. In the next few works (Labyrinths 15, 20, 22) the 

number of cut-out modules is multiplied. Small circles cut out 

of various prints: texts, medical diagrams, drawings – create 

mosaic compositions radiating ashen-grey. In an unobvious 

way they resemble Salvador Dali’s paintings from the so-called 

nuclear period, but also op-art games with shapes, rhythms 

and illusions. Two Labyrinths – 24 and 29 – show strong con-

Labirynt 10, 2008, druk, ołówek na papierze, 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Labyrinth 10, 2008, printing, pencil on paper, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Labirynt 21, 2009, kserografia, ołówek na papierze, 120 × 120 cm.  
Fot. Szymon Kałmuczak
Labyrinth 21, 2009, xerography, pencil on paper, 120 × 120 cm.  
Photo: Szymon Kałmuczak

Labirynt 20, 2009, kserografia, ołówek na papierze, 120 × 120 cm.  
Fot. Szymon Kałmuczak
Labyrinth 20, 2009, xerography, pencil on paper, 120 × 120 cm.  
Photo: Szymon Kałmuczak
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rytmami i iluzjami. Dwa Labirynty – 24 i 29 – wykazują silne 

powiązania z Godzinami i Czasem na obrazy. Przezroczysty, 

lekko dymny Dwudziesty czwarty, złożony z kół wyciętych 

z pozytywowych i negatywowych wykresów EKG, jest zara-

zem zgeometryzowaną interpretacją Labiryntu 7. Dwudziesty 

dziewiąty, kolorowy, cały stał się kwadratowym meandrem 

pozbawianych barw kół widma światła białego. Ich dwoiste 

zanikanie – walorowe – i odcinanie kolejnych klinów koloru 

w prostej formie opowiada o przemijaniu czasu, zacieraniu się 

w nim (i w pamięci) kontrastów, intensywnych doznań (choćby 

postrzegania barw, odcieni świata). Graficznie czysty – mimo 

że barwne kółka autorka wrysowała pastelami bezpośrednio 

na kserograficznym podkładzie – mógłby stanowić frontispis 

dla Godzin, Czasu na obrazy i późniejszych Mikrokosmosów. 

Inny charakter mają prostokątne Labirynty z 2012 roku, 

opisane numerami od 33 do 38, w których podkład „sprepa-

rowano” z powielonych notatek spisanych na kratkowanym 

papierze. Ten wewnętrzny wzór posłużył autorce za szkielet 

meandrującego labiryntu, budowanego z linii załamujących się 

pod kątem prostym. Po raz kolejny Joanna Imielska wykorzy-

stała walor jako narzędzie iluzji przestrzeni i transparentności 

nections with Hours and Time for Images. Transparent, slightly 

smoky Twenty-Fourth, consisting of circles cut from positive 

and negative ECG graphs, is at the same time a geometrised 

interpretation of Labyrinth 7. Twenty-Ninth, colourful, whole has 

become a square meander stripping colours off the circles of 

white light spectrum. Their dual fading away – of colour value 

(valeur) and cutting off successive triangle shaped patches 

of colour – in a simple form tells the story of time passing, of 

blurring in time (and in memory) contrasts, intense sensations 

(for example, the perception of colours, shades of the world). 

Graphically pure – despite the fact that the coloured circles 

were drawn by the author with pastels directly on the pho-

tocopied background – it could be a frontispiece for Hours, 

Time for Images and later Microcosms. 

The rectangular Labyrinths from 2012, described with 

numbers from 33 to 38, are of a different character. The back-

ground has been “prepared” from duplicated notes written on 

checked paper. This internal pattern served the author as the 

skeleton of a meandering labyrinth built from lines broken 

at right angles. Once again, Joanna Imielska used valeur as 

a tool for illusion of space and transparency of forms. Imielska 

form. Walorowe schematy labiryntów i szachownic wyrysowuje 

Imielska pojedynczymi krateczkami – przypomina to metodę 

zastosowaną przez Pieta Mondriana w Broadway Boogie Woogie 

i czarno-białe kombinacje kwadratów z płócien Ryszarda Wi-

niarskiego. Czyżby znowu odwoływała się do dyskusji z abstrak-

cjonistami, artystami awangardy i pogranicza op-artu? A może 

bardziej zainteresowały ją symboliczne konotacje labiryntów, 

poszukiwanie w ich koncentrycznych, wielokierunkowych, 

mylących korytarzach odniesień do wędrówki, jaką jest ludzkie 

życie? Błądzenie po zakamarkach czasu, powracanie na innym 

poziomie do tego samego, a zarazem innego punktu? Tułaczka 

i pielgrzymka, jakiej namiastką były labirynty Chartres, Amiens, 

Reims, a nawet Kolonii?

draws valeur schemes of labyrinths and chessboards with 

single squares – it resembles the method used by Mondrian 

in Boogie-woogie Broadway and black-and-white combinations 

of squares from Ryszard Winiarski’s canvases. Could it be 

that she again referred to the discussion with abstractionists, 

artists of  the Avant-Garde and of the borderlands of Op-art? 

Or maybe she was more interested in symbolic connotations 

of labyrinths, in searching in their concentric, multidirectional, 

confusing corridors for references to the human life’s journey? 

Wandering around the nooks and crannies of time, returning at 

a different level to the same and simultaneously different point? 

Rambling and pilgrimage which ersatz were the labyrinths of 

Chartres, Amiens, Reims and even Cologne?

Labirynt 24, 2009, kserografia, ołówek na papierze, 120 × 120 cm. 
Fot. Szymon Kałmuczak
Labyrinth 24, 2009, xerography, pencil on paper, 120 × 120 cm.  
Photo: Szymon Kałmuczak

Labirynt 29, 2010, kserografia, kredka na papierze, 120 × 120 cm.  
Fot. Szymon Kałmuczak
Labyrinth 29, 2010, xerography, crayon on paper, 120 × 120 cm.  
Photo: Szymon Kałmuczak

Labirynt 37, 2012, kserografia, ołówek na papierze,  
70 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Labyrinth 37, 2012, xerography, pencil on paper,  
70 × 70 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Labirynt 38, 2012, kserografia, ołówek na papierze,  
70 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Labyrinth 38, 2012, xerography, pencil on paper,  
70 × 70 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Labirynt 33, 2012, kserografia, ołówek na papierze,  
70 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Labyrinth 33, 2012, xerography, pencil on paper,  
70 × 70 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Labirynt 34, 2012, kserografia, ołówek na papierze,  
70 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Labyrinth 34, 2012, xerography, pencil on paper,  
70 × 70 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Labirynt 36, 2012, kserografia, ołówek na papierze,  
70 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 36, 2012, xerography, pencil on paper,  
70 × 70 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Labirynt 35, 2012, kserografia, ołówek na papierze,  
70 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 35, 2012, xerography, pencil on paper,  
70 × 70 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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24 godziny – godziny: 1.00, 2.00, 3.00, 13.00, 14.00, 15.00,  
2010, kserografia, ołówek na papierze, 60 × 60 cm.  

Fot. Szymon Kałmuczak
24 Hours – Hours: 1.00, 2.00, 3.00, 1.00 p. m., 2.00 p. m., 3.00 p. m.,  

2010, xerography, pencil on paper, 60 × 60 cm.  
Photo: Szymon Kałmuczak

24 godziny – godziny: 7.00, 8.00, 9.00, 19.00, 20.00, 21.00,  
2010, kserografia, ołówek na papierze, 60 × 60 cm.  

Fot. Szymon Kałmuczak
24 Hours – Hours: 7.00, 8.00, 9.00, 7.00 p. m., 8.00 p. m., 9.00 p. m., 

2010, xerography, pencil on paper, 60 × 60 cm.  
Photo: Szymon Kałmuczak
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W latach 2010–2013 cykle 24 godziny i Zapisane godziny 

ujawniły w twórczości Imielskiej nowe formuły opisywania czasu 

własnego włączonego w czas ogólny. Wyznaczały szlak od stwo-

rzenia wizualnego kodu dla biologicznego czasu człowieka ku 

uniwersum, czasowi i przestrzeni. Czasoprzestrzeni? Przestrzeni 

ludzkiego poznania i wewnętrznej, nieokreślonej, rozciągliwej 

przestrzeni – przeczuciu wszechświata. Najpierw tematem 

stał się „człowiek w swej […] fizyczności i psychice, obarczony 

jednostkowym doświadczeniem, rytmem życia wyznaczanym 

From 2010 to 2013, the 24 Hours and Saved Hours series 

revealed in Joanna Imielska’s work new formulas for describing 

one’s own time included in general time. They marked a path from 

the creation of a visual code for the human biological time to the 

universe, time and space. Space-time? The space of human cogni-

tion and inner, indefinite, stretchable space – the intuition of the 

universe. First, the subject became “a human being in his/her [...] 

physicality and psyche, burdened with individual experience, rhythm 

of life determined, inter alia, by medical and scientifically verifiable 

m.in. medycznymi i naukowo sprawdzalnymi parametrami”. Oba 

cykle charakteryzuje rezygnacja z naturalnej tkanki rysunkowej 

na rzecz kształtowania dwunastobocznych „tarcz” z odpowiednio 

pociętych kserokopii wykresów funkcji życiowych, fragmentów 

notatek i listów. Mechaniczny i obiektywny opis ludzkiego życia 

procesami niekontrolowanymi przez świadomość, poszerzony 

o aspekt subiektywny – zapisy aktywności intelektualnej (sy-

gnalizowanej np. odręcznym pismem) – zostaje przez Imielską 

na nowo uporządkowany, przekształcony z linearnego w kolisty. 

Pozytywowe i negatywowe kserokopie tworzą historię życia 

opowiedzianą linią biologiczną i subiektywną, nawet jeżeli na-

kreślił ją pisak kardiografu i encefalografu9. 24 godziny i Zapisane 

godziny, oglądane razem z perspektywy 2018 roku, jawią się 

jako dwa etapy doświadczania czasu, które można porównać 

do analizy i syntezy. 

Na 24 godziny złożyło się 25 kompozycji o formacie  

60 × 60 cm, które mogą być prezentowane razem lub oddzielnie. 

Podziały kół na płaszczyzny ciemniejsze i jaśniejsze, wypeł-

nione częściami rękopisów i zapisów medycznych opisują nie 

czas obiektywny, nie noc i dzień, ale proporcje między władzą 

umysłu i władzą ciała. Za każdym razem granica między sferą 

zagospodarowaną przez myślące JA i nieświadomą – regulowa-

ną przez sam organizm pokrywa się z położeniem wskazówki 

godzinowej. W przeciwieństwie do opozycji odręcznego pisma 

i medycznego wykresu trudniej rozstrzygnąć, która tonacja: 

biel czy czerniejące szarości, zapis pozytywowy czy nega-

tywowy obrazują okresy czuwania i spoczynku: rytm dnia, 

świadomości, życia. W cyklu uwagę przyciągają Białe godziny, 

które swą formą sugerują rozproszenie, zanikanie, wchodzenie 

w biały niebyt, stłumienie świadomości lub autonomicznych 

funkcji organizmu. O ile „tarcze godzin” można porównać 

do zapisu tachografu rejestrującego bieg dnia i życia, o tyle 

manipulowanie odbitkami kserograficznymi – ich rozjaśnianie 

i przyciemnianie, przycinanie i sklejanie na nowo sprawia, że 

stają się one kruche, niedopowiedziane, niejednoznaczne. Są 

równie naturalne jak odręczne rysunki Imielskiej, ale mocniej 

podporządkowane kompozycji, myśleniu strukturami. 24 go-

dziny Imielskiej niepokoją, skłaniają do zadawania pytań nie 

tylko o wirtuozerię i precyzję, o równowagę między formą 

9 Powyższy fragment jest parafrazą dwu źródeł: tekst katalogowy 
Joanny Imielskiej i fragment rozdziału poświęconego jej twórczości 
pt. Joanna Imielska – czasopisanie, dz. cyt..

parameters”. Both series are characterized by the resignation from 

natural drawing tissue in favour of shaping twelve-sided “shields” 

from appropriately cut photocopies of life function diagrams, frag-

ments of notes and letters. Mechanical and objective description of 

human life by processes not controlled by consciousness, extended 

by subjective aspect – records of intellectual activity (signalled e.g. by 

handwriting) – is reorganized by Imielska, transformed from linear to 

circular. Positive and negative photocopies create a life story told by 

a line, biological and subjective, even if it was drawn by a cardiograph 

and encephalograph marker9.  24 Hours and Saved Hours, viewed 

together from the perspective of 2018, appear as two stages of 

experiencing time that can be compared to analysis and synthesis.

24 Hours consisted of 25 compositions of 60 x 60 cm format, 

which can be presented together or separately. The divisions of 

the circles into darker and lighter planes, filled with parts of man-

uscripts and medical records describe not the objective time, not 

the night and day, but the proportions between the power of the 

mind and the power of the body. Each time the boundary between 

the sphere developed by the thinking EGO and the unconscious 

one – regulated by the organism itself – coincides with the position 

of the hour hand. In contrast to the opposition of handwriting and 

medical diagram, it is more difficult to decide which tonality: white 

or blackening grey, positive or negative record illustrate the periods 

of vigil and rest: the rhythm of the day, consciousness, life. White 

Hours attract attention in the series. Their form suggests disper-

sion, fading away, entering the white non-existence, suppression 

of consciousness or autonomous functions of the organism. While 

the “faces of the hours” can be compared to a tachograph recording 

the course of day and life, the manipulation of photocopies – their 

brightening and dimming, trimming and gluing anew – makes them 

fragile, unspeakable, ambiguous. They are as natural as Imielska’s 

handmade drawings, but they are more strongly subordinated to 

composition, thinking by means of structures. Joanna Imielska’s 

24 Hours are disturbing, prompting us to ask questions not only 

about virtuosity and precision, about the balance between form and 

content. I do not know to what extent Joanna Imielska enters into 

a dialogue with the notion of time in the works of other artists, but 

it has been repeatedly emphasized that her records of individual 

9 The above fragment is a paraphrase of two sources: a catalogue text 
by Joanna Imielska and a fragment of the chapter devoted to her art 
entitled Joanna Imielska – Timewriting [in:] , op. cit.

24 godziny – godziny: 4.00, 5.00, 6.00, 16.00, 17.00, 18.00, 2010, kserografia, ołówek na papierze, 60 × 60 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
24 Hours – Hours: 4.00, 5.00, 6.00, 4.00 p. m., 5.00 p. m., 6.00 p. m., 2010, xerography, pencil on paper, 60 × 60 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Zapisana godzina 1 – Jeśli zimową porą podróżny, 2011, kserografia, ołówek na papierze, 210 × 200 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Saved Hour 1 – If on a Winter’s Night a Traveler, 2011, xerography, pencil on paper, 210 × 200 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Zapisana godzina 2 – Mikrohistorie, 2012, kserografia, ołówek na papierze, 210 × 200 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Saved Hour 2 – Microhistories, 2012, xerography, pencil on paper, 210 × 200 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Zapisana godzina 3 – Mikrokosmos, 2013, kserografia, ołówek na papierze, 210 × 200 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Saved Hour 3 – Microcosm, 2013, xerography, pencil on paper, 210 × 200 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Zapisana godzina 4 – Mikrokosmos, 2013, kserografia, ołówek na papierze, 210 × 200 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Saved Hour 4 – Microcosm, 2013, xerography, pencil on paper, 210 × 200 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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i treścią. Nie wiem, na ile swoimi pracami Imielska wchodzi 

w dialog z pojęciem czasu w twórczości innych artystów, ale 

wielokrotnie podkreślano, że jej zapisy czasu indywidualnego 

można zestawiać z Obrazami liczonymi Romana Opałki10. Mniej 

zobowiązujące są skojarzenia z linorytami Józefa Gielniaka, 

na przykład Wędrówką wokół karty chorobowej czy Bukowcami, 

gdzie w innej warsztatowo materii graficznej spotykamy się 

z podobnym kontekstem – wnikliwą obserwacją czasu, czasu 

wpisanego (w jego wypadku) w rytm choroby, a w warstwie 

formalnej z prześwietleniem i zanikaniem tkanki odbitki.

Kolejnym etapem badania czasu własnego były Zapisane 

godziny, w których autorka ponownie wykorzystała kserokopie, 

ale jasne i ciemne odbitki przemieszała i pocięła na drobne 

trójkąty. Uporządkowała je na nowo, tworząc kompozycje 

kalejdoskopowe przypominające zgeometryzowany i zmienny 

obraz w tubusie dziecięcej zabawki. Układ zbudowała z wąskich, 

ciemnych i jasnych rombów wypełnionych zapisami EEG lub 

EKG. W mozaice trójkątów artystka przeciwstawiła sobie 

nie tylko fragmenty pozytywów i negatywów, ale i kierunki 

linii. Dwunastoboczne rozety skonstruowała na schematach 

regularnych wielobocznych gwiazd z modułami wąskich 

rombów: pojedynczych i zebranych w podwójne „strzałki” 

(Zapisana godzina 1) lub triady (Zapisana godzina 3). Inną 

strategię Imielska przyjęła w Zapisanych godzinach 2 i 4, gdzie 

najjaśniejsze elementy mają masywne i bardziej drapieżne 

kształty, co dobrze widać w Zapisanej godzinie 4, złożonej 

z trzech dwuskrzydłych form podobnych do ogromnych frag-

mentów płatka śniegu. Kompozycje różni też intensywność 

kontrastu jasnych i ciemnych elementów – w Zapisanej godzi-

nie 2 na całej powierzchni jest on wyjątkowo silny (pomimo 

przecięcia co drugiego boku dwoma ukośnymi pasami bieli). 

Można postawić tezę, że synteza osobistego doświadczania 

czasu i przemijania znalazła jeszcze jeden „symbol”: opisane 

geometrią, „czarnymi” i „białymi” szarościami zmienne pro-

mieniowanie światła. W monochromatycznej strukturze jego 

właściwości – ciepło i chłód, blask oślepiający i rozproszone 

promieniowanie znalazły graficzne odpowiedniki: słońce 

o ciemnym środku i jasnej koronie trójkątów (kompozycja 

1), nieomal bliźniacze, wieloramienne gwiazdy (kompozycja  

2 i 3), trójdzielną „śnieżynę” pracy czwartej…

10 M.in. komentarz Grzegorza Sztabińskiego.

Tęczowy 2 z cyklu Czas, 2004, olej na płótnie, 180 × 137 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Rainbow 2 from the series Time, 2004, oil on canvas, 180 × 137 cm. Photo: Szymon Kałmuczak 
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time can be juxtaposed with Opałka’s Counted Paintings10. Less 

obligatory are associations with the linocuts by Józef Gielniak, e.g. 

A Journey Around the Medical Chart or Bukowce, where in a different 

technique of graphic matter we encounter a similar context – an 

insightful  observation of time, time inscribed (in his case) into 

the rhythm of illness, and at the formal layer overexposure and 

disappearance of the tissue of the print.

The next stage of researching her own time was the 

Saved Hours, in which the author used photocopies again, 

but mixed light and dark prints and cut them into small 

triangles. She rearranged them, creating kaleidoscopic 

compositions resembling a geometrised and changeable 

image in the tube of a child’s toy. The arrangement consists 

of narrow, dark and light rhombuses, filled with EEG or ECG 

records. In the mosaic of triangles, she confronted not only 

fragments of positives and negatives, but also the directions 

of the lines. Twelve-sided rosettes were constructed by 

Joanna Imielska on the schemes of regular polygonal stars 

with modules of narrow rhombuses: single and collected in 

double “arrows”, (Saved Hour 1), or triads (Saved Hour 3). She 

adopted a different strategy in Saved Hours 2 and 4, where 

the brightest elements have massive and more aggressive 

shapes, which can be clearly seen in Saved Hour 4, consisting 

of three double-winged forms similar to enormous fragments 

of snowflake. The compositions also differ in the intensity of 

the contrast of light and dark elements – in Saved Hour 2, it is 

exceptionally strong on the whole surface (despite being cut 

every other side with two diagonal strips of white). One can 

argue that the synthesis of personal experience of time and 

passing has found yet another “symbol”: the variable radiation 

of light, described by geometry, “black” and “white” grey. In 

the monochromatic structure of its properties – warmth and 

coldness, blinding glare and diffuse radiation found graphic 

equivalents: the sun with the dark centre and bright crown 

of triangles (composition 1), almost twin multi-armed stars 

(composition 2 and 3), the tripartite “snowflake” of the 

fourth work...

10 Among others, Grzegorz Sztabiński’s commentary.

Tęczowy 4 z cyklu Czas, 2015, olej na płótnie, 175 × 137 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Rainbow 4 from the series Time, 2015, oil on canvas, 175 × 137 cm. Photo: Szymon Kałmuczak 
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39 stopni w cieniu z cyklu Czas, 2015, akryl na płótnie 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
39 Degrees in the Shade from the series Time, 2015, acrylic on canvas, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak  

Między 45 a 90 z cyklu Czas, 2015, akryl na płótnie 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Between 45 and 90 from the series Time, 2015, acrylic on canvas, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak  
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Wraz z budowaniem monumentalnych obrazów z elementów 

„gotowych” czasopisanie Imielskiej wróciło do swego źródła, 

rezygnując z biologiczności form, stało się poszukiwaniem czasu 

zarazem własnego i idealnego. Wyznacznikiem tej przemiany 

jest powrót w praktyce artystycznej i dydaktycznej do inspiracji 

czerpanych ze sztuki pierwszej awangardy, na przykład teorii 

Wassilya Kandinsky’ego, badania związków między płaszczyzną 

– przestrzenią obrazu a linią i punktem11. Analityczne myślenie 

o obrazie ujawniały płótna powstające od 2004 roku. Autorka 

ujęła je wspólnym członem tytułu „Czas”, dla odróżnienia od 

Czasu – rysunków, nadając im nazwę Czas na obrazy. W tym cyklu 

tradycyjną techniką olejną lub akrylową tworzyła kompozycje 

niemal luminescencyjne, w których migoczące i połyskujące 

„malarskie piksele” opisywały widmo światła białego12. Kon-

cepcję tę dobrze ilustruje Tęczowy 2 z 2004 roku, ale także 

jedenaście lat późniejszy Tęczowy 4 (2015). W obu obrazach 

powtarza się motyw nasyconych barw podzielonych na kil-

ka pasów małych kwadratów zanikających w jaskrawej bieli. 

W Tęczowym 2 pionowa oś bieli, złożona z różnej ilości „pikseli”, 

przecina kolorowe, poziome pasy uporządkowane na trzy 

sposoby – według zmiennej szerokości, kontrastów chłodnych 

lub ciepłych sekwencji „widma słonecznego” i wewnętrznego 

zróżnicowania barw. W poszczególnych partiach kompozycji 

do bieli dążą ciepła cynobrowa czerwień powiązana z żółcią, 

błękity przechodzą w zieleń od ciemnej po trawiastą, wiosen-

ną i fosforyzującą. Oszczędnie wprowadziła Imielska w obraz 

tony fioletowe, ograniczając je do cienkiej smużki amarantu 

u góry i szerszego pasa ciemnego fioletu, amarantu i odcieni 

liliowych niemal u dołu kompozycji. W późniejszym Tęczowym 

4 rozjarzone kwadraciki kolorów tworzą kształty zamglone 

i „przestrzenne”. Centralną formę od obrzeży płótna oddziela 

lekka smuga bieli. Inna pozioma linia podobna do powiększonego 

do granicy nieostrości zapisu EKG dzieli na pół lekko wydłużony 

sześciobok. Buduje kontur i sylwetę domu o dwuspadowym 

dachu oraz jego odbicia. Inaczej rozkładają się stosunki kolorów: 

w górnych narożnikach dominują zielenie od wiosennych po 

jasnoszmaragdowe. Sześciokątny motyw kształtują pasy jasnego 

i ciemnego błękitu, „trójwymiarowy” pasek kobaltu oddzielony 

11 Parafraza z dwu źródeł; tekst katalogowy Joanny Imielskiej i fragment 
rozdziału poświęconego jej twórczości pt. Joanna Imielska – czasopisanie, 
dz. cyt.

12 Tamże.

With the construction of monumental images from “ready-made” 

elements, Imielska’s timewriting returned to its source, resigning from 

the biological nature of forms, and became a search for both her own 

and ideal time. The determinant of this transformation is the return, 

in artistic and teaching practice, to the inspirations drawn from the 

art of the first Avant-Garde, e.g. Kandinsky’s theory, the study of 

the relations between the plane – the space of the image and the 

line and point11. Analytical thinking about painting was revealed by 

canvases created since 2004. The author presented them under the 

umbrella title Time, which to distinguish it from Time – Drawings – 

I will call Time for Images. In this series, using traditional oil or acrylic 

techniques, she created almost luminescent compositions, where 

flickering and shimmering “painting pixels” described the spectrum 

of white light12.  This conception is well illustrated by Rainbow 2 from 

2004, but also by eleven years younger Rainbow 4 (2015). Both 

paintings repeat the motif of saturated colours, divided into several 

strips of small squares disappearing in bright white. In Rainbow 2, 

the vertical axis of white, composed of various numbers of “pixels”, 

cuts through colourful horizontal stripes arranged in three ways – 

with a variable width, contrasts of cool or warm sequences of “solar 

spectrum” and internal differentiation of colours. In particular parts 

of the composition, white is sought by warm cinnabar red connected 

with yellow; blue changing into green from dark to grassy, spring and 

phosphorescent one.  Imielska sparingly introduced violet tones into 

the painting, limiting them to a thin streak of amaranth at the top 

and a wider strip of dark violet, amaranth and lilac shades almost 

at the bottom of the composition. In the later Rainbow 4 glowing 

squares of colours create foggy and “spatial” shapes. The central 

form is separated from the edges of the canvas by a light streak of 

white. Another horizontal line, similar to the ECG record enlarged 

to the border of being blurred, divides the slightly elongated hex-

agon into half. It builds the contour and silhouette of a house with 

a gable roof and its reflection. The distribution of colour relations 

is different: the upper corners are dominated by green from spring 

to light emerald. The hexagonal motif is formed by stripes of light 

and dark blue, a “three-dimensional” cobalt strip separated by black 

navy blue from the glowing centre of the figure consisting of planes 

of green, yellow, orange and vermilion. The changeable sharpness 

11 Paraphrase taken from two sources: a catalogue text by Joanna 
Imielska and a fragment of the chapter devoted to her art entitled 
Joanna Imielska – Timewriting, op. cit.

12  Ibidem.

Czasopisanie z cyklu Czas, 2015, akryl na płótnie 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Timewriting from the series Time, 2015, acrylic on canvas, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   



E
w

a 
U

rb
ań

sk
a C

zaso
pisan

ie
48 49

Mikrokosmos 2, 2014, akryl na płótnie,  
100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Microcosm 2, 2014, acrylic on canvas,  
100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

Mikrokosmos 1, 2013, akryl na płótnie,  
100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Microcosm 1, 2013, acrylic on canvas,  
100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

Mikrokosmos 3, 2014, akryl na płótnie, 100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Microcosm 3, 2014, acrylic on canvas, 100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   
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czarnym granatem od rozjarzonego środka figury złożonego 

z płaszczyzn zieleni, żółci, oranżu i cynobru. Zmienną ostrość 

form podkreśla częściowe zaniechanie podziałów koloru na 

pojedyncze piksele. 

Obrazy namalowane przez Joannę Imielską w 2015 roku: 

39 stopni w cieniu, Między 45 a 90 i Czasopisanie znakomicie 

uzasadniają tezę o wzajemnym przenikaniu problemów pla-

stycznych między cyklami, łączą centralną kompozycję z Czasu 

na ogrody i kalejdoskopowy układ geometrycznych form, rodem 

z Zapisanych godzin i Mikrokosmosów. Czas – 39 stopni w cieniu 

to abstrakcyjny, geometryczny i kalejdoskopowy malarski opis 

upału. W kwadratowy format artystka wpisuje „przezroczyste” 

rytmy rombów, które dzięki walorowo zmodulowanym bar-

wom zmieniają się w pryzmatyczne kryształy. „Temperaturę” 

opowiada konsekwentnie zestawianymi trójkątami ciepłej 

żółci – zróżnicowanymi walorowo i czystą bielą. Narastanie 

of the forms is emphasized by the partial abandonment of colour 

divisions into single pixels. 

Pictures painted by Joanna Imielska in 2015: 39 Degrees in 

the Shade, Between 45 and 90 and Timewriting perfectly justify the 

thesis of the mutual interpenetration of artistic problems among the 

series, they combine the central composition from Time for Gardens 

and a kaleidoscopic arrangement of geometric forms, straight from 

Saved Hours and Microcosms. Time – 39 Degrees in the Shade – is an 

abstract, geometric and kaleidoscopic painterly description of heat. 

Into the square format Joanna Imielska inscribed “transparent” 

rhythms of rhombuses which, thanks to the modulated shades of 

colours, turn into prismatic crystals. “Temperature” is told by her by 

consistently juxtaposed triangles of warm yellow – differentiated in 

terms of colour value (valeur) and by pure white. The rise and radi-

ation of the heat Imielska sealed in the centre with a frame-square 

made up of shades of orange and red, the lightest shades of which 

Mikrokosmos 5 – Płonąca tęcza, 2014, akryl na płótnie, 100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Microcosm 5 – Burning Rainbow, 2014, acrylic on canvas, 100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak  

Mikrokosmos 6 – Spalona tęcza, 2014, akryl na płótnie,  
100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Microcosm 6 – Burned Rainbow, 2014, acrylic on canvas,  
100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak  

Mikrokosmos 4 – Tęcza, 2014, akryl na płótnie,  
100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Microcosm 4 – Rainbow, 2014, acrylic on canvas,  
100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   
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Mikrokosmos 8 – Miedzianka – znikanie, 2018, akryl na płótnie, 100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Microcosm 8 – Miedzianka – Disappearance, 2018, acrylic on canvas, 100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

 Mikrokosmos 7 – Miedzianka – czasy świetności, 2016, akryl na płótnie, 100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Microcosm 7 – Miedzianka – Time of Splendour, 2016, acrylic on canvas, 100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   
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i promieniowanie żaru przypieczętowuje w centrum wyzna-

czeniem ramy-kwadratu zbudowanego z odcieni oranżu i czer-

wieni, których najlżejsze odcienie zabarwiły biel w centrum. 

W chłodnej mozaice bieli, błękitnawych szarości, punktowo 

wprowadzonego błękitu i jasnych fioletów analizuje w Między 

45 a 90 przenikanie się dwóch równobocznych figur kwadratu 

i rombu, jakim staje się on po obróceniu o 45 stopni. Chłodną 

kalkulację geometrii podkreśla precyzyjnymi kontrastami 

ujawniającymi się w kolejnych spojrzeniach na pracę jasnych 

i ciemnych trójkątów, rombów, kwadratów – przenikaniu się 

w zależności od decyzji widza form płaskich i przestrzennych. 

Po op-artowsku rozstrzyga płaszczyzny i bryły w Czasopisaniu. 

Buduje podwójną – monochromatyczną i barwną – strukturę 

kompozycji, geometryczny znak natury kryształu. Tym razem 

dla tęczy odkrywa inny sposób interpretacji – obszary widma 

świetlnego dzieli na cztery romby: czerwieni, żółci, zieleni 

z błękitami i błękitów z fioletem.

Konsekwencją tych poszukiwań formalnych było pojawie-

nie się barwnych kompozycji o wspólnym tytule Mikrokosmos. 

Połączenie drobnych, geometrycznych, mozaikowych podzia-

łów z intensywną kolorystyką jeszcze mocniej podkreślało ich 

„kalejdoskopowy” charakter. Mikrokosmosy Imielskiej ujawniają 

formalne związki zarówno z Zapisanymi godzinami, jak i pracami 

w kolorze (Czas na obrazy). Jednocześnie Mikrokosmosy – Tęcze 

powstały z fascynacji zwielokrotnionymi symetriami widzianymi 

w okularze kalejdoskopu. Opisują jego skomplikowanie, stopień 

nasycenia obrazu światłem uzależniony od rodzaju i transpa-

rentności materiałów. Imielska szuka nie tylko malarskiego 

ekwiwalentu dla zabawki optycznej, ale poprzez nią sięga do 

mikroświata optyki, gdzie pryzmat dokonuje rozbicia bieli na 

tęczowe widmo; gdzie mnożące się odbicia budują coraz to 

nowe światy, które stara się zapisać różnymi „schematami” 

geometrycznymi. Konfiguruje najdrobniejsze elementy, do-

biera tonacje i temperatury barw, stopnie ich nasycenia, by 

opisać światło, ruch, uchwycić moment przejścia między bielą 

i chromatyką. A później otwiera ten obiektywny obraz – kolo-

rową, na neutralnym szarym tle tarczę na wrażenia, uczucia 

i nastroje. Wymaga od widza ich zidentyfikowania na podstawie 

wizerunku i przymiotnika dodanego do słowa tęcza: płonąca, 

spalona. Mikrokosmos 4 – Tęcza to wykład o świetle fizyków 

i impresjonistów zapisany językiem współczesnego malarstwa 

spod znaku abstrakcji geometrycznej i op-artu. W iluzji ruchu 

spotykają się tu biel i siedmiobarwna tęcza, przenikają zwęża-

got coloured white in the centre. In a cool mosaic of white, blueish 

grey, spot deployed blue and light violet, she analyses in Between 45 

and 90 the interpenetration of two equilateral figures of a square 

and a rhombus when the former becomes the latter after rotating 45 

degrees. The cool calculation of geometry she emphasizes by precise 

contrasts of light and dark triangles, rhombuses and squares, which 

are revealed in the successive looks at the work. The interpenetration 

of flat and spatial forms, depending on the viewer’s decision. In  op-

art manner she decides on the planes and solids in the Timewriting. 

She builds a double – monochromatic and colourful structure of the 

composition, a geometric sign of the nature of crystal. This time she 

discovers a different way of interpretation for the rainbow – she 

divides areas of the light spectrum into four rhombuses: red, yellow, 

green with blue and blue with violet.

The consequence of this formal search was the appearance 

of colourful compositions grouped under the umbrella title Micro-

cosm. The combination of small, geometric, mosaic divisions with 

intense colours emphasized their “kaleidoscopic” character even 

more strongly. Imielska’s Microcosms reveal formal relations with 

both Saved Hours and works in colour (Time for Images). At the same 

time, Microcosms – Rainbows were created as a result of fascination 

with multiplied symmetries seen in the kaleidoscope eyepiece. 

They describe its complexity, the degree of saturation of the image 

with light depending on the type and transparency of the materials. 

Imielska seeks not only a painterly equivalent to an optical toy, but 

also reaches through it to the micro-world of optics, where the 

prism splits white into the rainbow spectrum, where the multiplying 

reflections build newer and newer worlds, which she tries to write 

down with different geometric “schemes”. She configures the tiniest 

elements, selects the tones and temperatures of colours, the degrees 

of their saturation in order to describe light, movement, capture the 

moment of transition between white and chromaticity. And then 

she opens this objective image – a colourful shield on a neutral grey 

background – to impressions, feelings and moods. It requires the 

viewer to identify them on the basis of the image and an adjective 

added to the word ‘rainbow’: burning, burned. Microcosm 4 – Rainbow 

is a lecture about the light of physicists and impressionists, written in 

the language of contemporary painting in the manner of geometric 

abstraction and op-art. In the illusion of movement, white colour 

and seven-coloured rainbow meet here, the “trumpet” planes of 

white narrowing towards the warm red centre and “spindly” ones 

of chromatic colours penetrate each other. Watched by the viewer 

from different distances, they contrast more or less with each other 

Mikrokosmos 9 – Miedzianka – odradzanie, 2018, akryl na płótnie, 100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Microcosm 9 – Miedzianka – Regeneration, 2018, acrylic on canvas, 100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak  
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jące ku ciepłoczerwonemu centrum „trąbkowate” płaszczyzny 

bieli i „wrzecionowate” – kolorów chromatycznych. Oglądane 

przez widza z różnych odległości, mocniej lub słabiej kontra-

stują ze sobą oraz wywołują niepokojące złudzenie ćmiącego 

pulsowania i ruchu po okręgu. W pracy Imielskiej zaskakuje 

harmonizowanie przeciwieństw – klasycznej techniki malar-

skiej (akryl na płótnie) i wizji bliskiej efektom osiąganym na 

ekranie komputera, pozbawionym fizyczności tkanki malarskiej. 

W Mikrokosmosie 5 – Płonącej tęczy udało się Imielskiej zamknąć 

w geometrycznej formie ideę płomienia, malarską analizę jego 

temperatury od najgorętszej w białym środku po stygnące 

krawędzie i sześć pasów złożonych z odcieni fioletu i purpury. 

Tak samo jak w poprzedniej kompozycji uwagę zwracają czy-

stość i niematerialność koloru, geometryczna konsekwencja 

podziałów: powiązania w całość koncentrycznych pierścieni, 

rozszerzających się i zwężających rombów. Tym razem gama 

barwna została zawężona do tonów intensywnych i ciepłych. 

Imielska udowadnia, że w obrazie abstrakcyjnym, op-artowskim, 

powstałym jako beznamiętny popis techniki, można zamknąć 

i dwojako zinterpretować naturę. „Opowiedzieć” światło i jego 

falowo-korpuskularną budowę, ale i emocjonalną różnorodność. 

Skontrastować światło żywe i palące, laboratoryjnie chłodne 

i… gasnący blask, popiół. Takim mikrokosmosem pozbawionym 

energii światła jest dla mnie Mikrokosmos 6 – Spalona tęcza. Tym 

razem trójkątne kryształki czerwieni, różu, jasnych fioletów, 

schłodzonej, cytrynowej żółci czy seledynu jak iskierki zaledwie 

na moment rozbłyskują pośród dominujących klinów czarnych, 

szarych, gołębich, liliowych. Światło – tęcza zostało zduszone 

przez rytmy czerni i szarości, natomiast bardziej wyrazista stała 

się podwójna iluzja obrazu. Gdy z przymrużonymi oczyma prze-

staję dostrzegać pojedyncze trójkąty, zarys pierścieni, łukowate 

linie rozety, widzę chłodne tęczowe światło – sześć szerokich, 

ukrytych za czernią i szarością promieni, pulsujących od fioletu 

i czerwieni, po chłodne pasemko fosforyzującej żółci, gasnące 

w szarawych błękitach, w nie-kolorze. Pomimo podobnej kon-

strukcji, nie wszystkie Mikrokosmosy nawiązują bezpośrednio do 

tęczy. Mikrokosmos 1 i Mikrokosmos 3 charakteryzują pokrewny 

symultaniczny kontrast barw i swoisty brak światła, natomiast 

różni je liczba barw, stopień nasycenia koloru, niuanse walorowe 

odcieni. W Mikrokosmosie 2 trójkąty tworzą kształty podob-

ne do płatków kwiatu lub przetworzonej na formy graficzne 

gotyckiej rozety. Jeśli Spaloną tęczę (Mikrokosmos 6) można 

określić jako „światło ukryte pod popiołem”, to Mikrokosmos 2 
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and evoke the disturbing illusion of dimming pulsation and circular 

motion. Imielska’s work surprises with the harmonization of oppo-

sites – classical painting technique (acrylic on canvas) and a vision 

close to the effects achieved on a computer screen, deprived of the 

physicality of the painting tissue. In Microcosm 5 – Burning Rainbow, 

Imielska managed to enclose in a geometric form the idea of flame, 

a painterly analysis of its temperature, from the hottest one in the 

white centre, to the cooling edges and six stripes composed of 

shades of violet and purple. Just as in the previous composition, the 

viewer’s attention is drawn by the purity and immateriality of colour, 

the geometric consequence of divisions, i.e. bindings to a whole 

concentric rings, widening and narrowing rhombuses. This time, 

the colour gamut has been narrowed down to intense and warm 

tones. Joanna Imielska proves that in an abstract, op-art painting, 

created as a dispassionate display of technique, one can close and 

interpret nature in two ways. “Telling” the light and its wave-particle 

structure, but also its emotional diversity. Contrasting living and 

burning light, laboratory cool and... fading glow, ash. Such a micro-

cosm deprived of light energy is for me Microcosm 6 – Burnt Down 

Rainbow. This time tiny triangular crystals of red, pink, light violet, 

cooled lemon yellow or celadon, as sparks, shine for only a moment 

among the dominant black, grey, pigeon and lilac wedges. Light – 

rainbow was suffocated by the rhythms of black and grey, while 

the double illusion of the image became more expressive. When 

with winked eyes I cease to notice single triangles, the outline of 

rings, arched lines of rosettes, then I see a cool rainbow light – six 

broad rays hidden behind black and grey. Pulsating from violet and 

red to a cool streak of phosphorescent yellow in order to fade out 

in greyish blue, in non-colour. Despite a similar construction, not 

all Microcosms refer directly to the rainbow. Microcosm 1 and Mi-

crocosm 3 are characterized by a related simultaneous contrast of 

colours and a specific lack of light, but they differ in the number of 

hues, the degree of saturation of colour, nuances of valeur shades. 

In Microcosm 2 triangles form shapes similar to flower petals, or 

to a gothic rosette transformed into graphic forms. If the Burnt 

Down Rainbow (Microcosm 6) can be described as “light hidden 

under the ashes”, then Microcosm 2 shows a world frozen in ice or 

crystal, where black and dark are balanced with cold glow. Even 

darker, but sophisticated in the choice of colours, is the Microcosm 

7 – Miedzianka, among the dark mini-triangles shine sparkles of more 

intense green, pure and warm celadon, turquoise. Depending on the 

intensity of the gaze, two six-petalled “stars” appear alternately: more 

luminous, greener one and the other based on violet warming up in 

the centre. Perhaps this combination of colours is complemented 
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ukazuje świat zamrożony w lodzie lub krysztale, gdzie czerń 

i ciemność równoważą się z zimnym blaskiem. Jeszcze mrocz-

niejszy, ale wysmakowany w doborze barw jest Mikrokosmos 

7 – Miedzianka: spośród ciemnych trójkącików rozbłyskują 

iskry intensywniejszej zieleni, czystego i ciepłego seledynu, 

turkusu. Zależnie od intensywności spojrzenia, pojawiają się na 

przemian dwie sześciopłatkowe „gwiazdy”: bardziej świetlista, 

zielona i druga oparta na ocieplających się w centrum fioletach. 

Być może to zestawienie barw dookreśla tytuł – Miedzianka 

to nazwa miasta na Dolnym Śląsku, o którym pisał w 2011 

roku Filip Springer, wzniesionego nad złożami rud metali – od 

srebra i miedzi począwszy, a na radioaktywnych skończywszy. 

Miasta, które zniknęło z powierzchni ziemi. Nie wiem, czy 

Imielska przeczytała tę książkę, ale podwójną szaro-zieloną 

i szaro-bordową kolorystykę skłonna jestem odczytywać jako 

plastyczny znak nieistniejącego miasta, jego zielonych złóż (por. 

kolory niektórych pochodnych miedzi), ceglano-czerwonawej 

zabudowy, zieleni, którą zarósł każdy ślad po Miedziance… Mi-

krokosmosy – tęcze prowokują do zadawania najprostszych pytań: 

dlaczego i po co? Po co malować kompozycje tak precyzyjne, tak 

techniczne? Szukać wizerunku natury niebiologicznej, żywej, 

ale naukowo opisanej prawami fizycznymi i równaniami w por-

tretach wnętrza kalejdoskopu, konstrukcjach jak z dziecięcych 

zabawek – zestawach zębatych kółek służących do rysowania 

wariantywnych rozet? Sztuka to czy sztuczka? Wirtuozerski 

popis? Czy w ten laboratoryjny sposób malarka „przypomina”, 

że istnieją kolorowa szarość i kolorowa biel? Że światło i kolor 

to idea malarstwa? Jeżeli potraktować ten fragment twórczości 

Imielskiej jako część rozmowy z innymi malarzami, to na pewno 

dyskutuje z Robertem Delauneyem i ruchem opisanym kolorem 

w jego kompozycjach, z surową w doborze środków malarskich 

formułą neoplastycyzmu, ale raczej w stonowanej wersji Theo 

van Doesburga niż w „kanonicznej”  Pieta Mondriana. Czy ich 

prostokątno-kwadratowym światom przeciwstawia mikrokosmos 

zamknięty w koła i okręgi? A może dialoguje tylko z dwutema-

tycznością op-artu – złudzeniem ruchu (Bridget Riley) i bryły 

(Victor Vasarely)? Może toczy pojedynek z biegłością progra-

mów graficznych, grafik komputerowych. Dlaczego jednak nie 

konkuruje z pseudobiologicznym mikrokosmosem fraktali? 

Z perspektywy paru lat sądzę, że był to dla Imielskiej następny 

„czas zatrzymania”, czas na zastanowienie, z którego wyłoniły 

się nowe pytania i nowe formy do opowiedzenia malarstwem 

i rysunkiem; czas powolnego odrywania się od technicznych 

by the title – Miedzianka (German Kupferberg), the name of the 

town in Silesia, about which Filip Springer wrote in 2011, built over 

metal ore deposits – from silver and copper to radioactive ones. 

The town that has disappeared from the face of the earth. I do 

not know if Joanna Imielska has read this book, but I am inclined 

to interpret the double: grey-green and grey-crimson (burgundy) 

colour scheme as an artistic sign of a non-existent town. Its green 

deposits (cf. the colours of some copper derivatives), reddish-brick 

buildings, greenery that has overgrown every trace of Miedzianka... 

Microcosms – Rainbows provoke me to ask the simplest questions: 

why and what for? What is the reason to paint compositions so 

precise, so technical? Why looking for an image of not biological, 

living nature, but scientifically described by physical laws and equa-

tions in portraits of the interior of a kaleidoscope, in constructions 

similar to those in children’s toys – sets of toothed wheels used to 

draw variant rosettes? Is it art or a trick13? A virtuosic performance? 

Does the painter in this laboratory way “remind” us that there is 

coloured grey and coloured white? That light and colour are the idea 

of painting? If one treats this fragment of Joanna Imielska’s work 

as a part of a conversation with other painters, then she certainly 

discusses with Delauney and the movement, described by the colour 

in his compositions, with the formula of Neoplasticism – but rather 

in its toned down version of van Doesburg than “canonical” one of  

Mondrian. Does she confront their rectangular-square worlds with 

the microcosm enclosed in circles and circumferences? Or maybe 

does she dialogue only with Op-art, its two themes – the illusion of 

movement (Riley) and of the solid (Vasarely)? Perhaps, she is fighting 

a duel with the proficiency of graphic programs, computer graphics. 

Why, however, does she not compete with the pseudo-biological 

microcosm of fractals? From the perspective of a few years, I think 

that for Imielska it was the next “time to stop”, a time for reflection, 

from which emerged new questions and new forms to tell about 

by the use of painting and drawing. It was a time of slow breaking 

away from the technical help of prints and photocopies to “write” 

monumental compositions again. 

It was coming the time for the world and the universe, for 

the micro and macrocosm, for a multithreaded series, eventually 

13 In the original Polish text (Sztuka to czy sztuczka) there is an 
untranslatable play on words. The Polish word sztuczka is translated 
into English as trick, however in translation not only similarity in 
sound between the term sztuka (art) and sztuczka (trick) is lost, but 
also similarity in meaning, because the term sztuczka could be also 
understood as a diminutive form of the term sztuka.

called Art or Tricks?, which consists of few series entitled Milky Way, 

Talks with Planets, Discovery of a New Planet, Planets 1-6, And Yet the 

Earth Has Its Reflection in the Universe, New Planets Skela and Akip. 

Using compositional criteria and a specific dictionary of forms, to 

the series one should also include Towards Light, About Oblivion 

and Short Memory. The impressive number of works in the series 

includes single and multipart compositions: double, triple, six- and 

eight-part compositions. Joanna Imielska uses in subsequent series 

repetitions, copies and carbon paper, contrasts between positive 

and negative “graphics”. She willingly uses similar elements, but 

seen from different perspectives and in different configurations: 

text treated as a basis for drawing compositions, motifs by their 

morphology resembling microorganisms, signs known from other 

works – spirals, large and small circles etc. Three works from 2016: 

Short Memory, About Oblivion and indirectly Towards Light, by their 

titles are placed on the borderline of Joanna Imielska’s reflections 

on time and its nature and on space. This time the themes point 

to a different arrangement of accents – it is no longer a time of 

vigilance and rest, but compositions which are to characterize the 

nature of human memory stretched between words – remember 

and forget. Is it easy to find the analysis of human memory in 

a drawing narrative? I do not know. Perhaps the simplest clue is 

the structure of the works – consisting of three stripes juxtaposed 

vertically in the case of Short Memory and a horizontal belt, built 

up from four parts – in the case of About Oblivion. The artist’s own 

technique, based on simultaneous drawing on two or more papers 

separated by carbon paper, allows to achieve the effect of uneven 

disappearance of lines, planes and details. In Short Memory, the main 

motif: a sphere14 with four “woody” forms growing out of it is placed 

against the background of a text written on a circle. In the third, 

“diapositive” strip from the original drawing matter, only derivatives 

remained – almost invisible rings of text with single, darker letters, 

fading crowns of “trees”, sharp contour of a circle and few nerves 

of roots, two crossing strings of text. In the second composition 

(About Oblivion), the temporal aspect of forgetting was emphasized 

by the combination of vertical works in a strip, forcing the reader 

to read the drawing – from left to right. Increasing the number of 

strips allowed the author to lead the drawing to almost complete 

disappearance – in the last frame there are only visible traces of 

14  In Joanna Imielska’s work, graphic motifs appearing within a circle 
are often presented in perspective foreshortening that make a flat 
figure feel like a sphere with variable transparency.  

pomocy odbitek, kserokopii, by znów „pisać” monumentalne 

kompozycje. 

Nadchodził czas świata i wszechświata, mikro- i makrokosmosu, 

czas wielowątkowego cyklu, ostatecznie nazwanego Sztuka czy 

sztuczki?, na który złożyło się kilka serii ujętych tytułami: Mleczna 

droga, Rozmowy z planetami, Odkryto nową planetę, Planety 1–6, 

A jednak Ziemia posiada swoje odbicie we wszechświecie, Nowe planety 

Skela i Akip. Posługując się kryteriami kompozycyjnymi i swoistym 

słownikiem form, należy do tego cyklu włączyć także W stronę 

światła, O niepamięci i Krótką pamięć. Imponujący liczbą prac cykl 

obejmuje kompozycje pojedyncze i wieloczłonowe: podwójne, 

potrójne, sześcio- i ośmiodzielne. Imielska wykorzystuje w kolejnych 

seriach powtórzenia, kopie i kalki, kontrasty między „grafikami” 

pozytywowymi i negatywowymi. Chętnie wykorzystuje podobne, 

ale widziane z różnej perspektywy i w różnych konfiguracjach 

elementy: tekst traktowany jako podkład dla kompozycji rysunko-

wych, motywy przypominające swą morfologią mikroorganizmy, 

znaki znane z innych prac – spirale, duże i małe okręgi et cetera. 

Trzy prace z 2016 roku: Krótką pamięć, O niepamięci i pośrednio 

W stronę światła tytuły sytuują na pograniczu rozważań artystki 

o czasie i jego naturze oraz o przestrzeni. Tym razem tematy 

wskazują na inne rozmieszczenie akcentów – to już nie czas czu-

wania i spoczynku, ale kompozycje, które mają scharakteryzować 

naturę ludzkiej pamięci rozciągniętą pomiędzy słowami – pamiętać 

i zapomnieć. Czy łatwo w rysunkowej narracji odnaleźć analizę 

ludzkiej pamięci? Nie wiem. Być może najprostszym tropem jest 

struktura prac – złożonej z trzech brytów zestawionych w pionie 

Krótkiej pamięci i poziomego pasa, zbudowanej z czterech części 

O niepamięci. Zastosowana przez artystkę technika własna, oparta 

na jednoczesnym wykonywaniu rysunku na dwóch lub więcej 

papierach rozdzielonych kalką, pozwala uzyskać efekt nierów-

nomiernego zanikania linii, płaszczyzn i szczegółów. W Krótkiej 

pamięci główny motyw: sferę13 z wyrastającymi z niej czterema 

„drzewiastymi” formami umieszczono na tle pisanego po okręgu 

tekstu. W trzecim, „diapozytywowym” brycie z pierwotnej materii 

rysunku pozostały tylko derywaty – prawie niewidoczne pierście-

nie tekstu z pojedynczymi, ciemniejszymi literami, niknące korony 

„drzew”, ostry kontur koła i nieliczne nerwy korzeni, dwa krzyżujące 

13 U Imielskiej motywy graficzne pojawiające się wewnątrz okręgu są 
często przedstawiane w skrótach perspektywicznych, sprawiających, 
że płaską figurę można odczuwać jako kulę, sferę o zmiennej 
przezroczystości. 
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się sznureczki tekstu. W drugiej kompozycji (O niepamięci) czasowy 

aspekt zapominania został podkreślony połączeniem pionowych 

prac w pas wymuszający lekturę rysunku – od lewej do prawej. 

Zwiększenie ilości brytów pozwoliło autorce doprowadzić rysunek 

do prawie całkowitego zaniku – w ostatnim kadrze widoczne są za-

ledwie ślady kół, linia okręgu. W kompozycjach O niepamięci, Nowych 

planetach… i W stronę światła dostrzeżemy pokrewne wobec siebie 

elementy. Czyżby kompozycje miały pokazywać związki między 

przemijaniem – powstawaniem i rozpadem światów a nietrwałą 

naturą ludzkiej pamięci – w tym pamięci czasu? Mam wrażenie, 

że w warstwie symbolicznej spotykają się w nich motywy: mito-

logiczny i kosmogoniczny, biologiczny i psychologiczny. Najpierw 

ujawnia się trop pejzażowy i czasowy, gdy ciemniejąca „tarcza 

słońca” w pracy W stronę światła wydaje się chować w „morzu” 

łukowatych fali i poniżej na nowo rozbłyskuje wielką biologiczną 

koroną. Jaki to krajobraz – chciałoby się spytać: ziemski, każdego 

wschodu i zachodu słońca czy kosmiczny? Jaki czas – człowieka 

czy pierwszego dnia tworzenia? Wyłoniony z rysunków dawnych 

map, zmieniający ich symbole na znaki typowe dla alfabetu form 

Imielskiej? A może jednak to pejzaż i czas wszechświata, jeśli w ko-

lumnach tekstu dostrzegam ciemniejsze owale – cienie kół – sfer 

– planet rzucane na pustkę… W O niepamięci poza odczytaniem 

biologiczno-psychologicznym pojawia się kontekst kosmogoniczny 

– drzewo przerastające granicę między ziemią i podziemiem, kryjące 

w sieci „korzeni” ziarno słonecznej tarczki, aż prosi się o mitolo-

giczny komentarz. Nasuwa skojarzenia z nordyckim Yggdrasilem 

i biblijnym drzewem wiadomości dobrego i złego, zaś „narodziny 

nowego słońca” (promienisty kształt na tle półkola) przypominają 

cytaty z Księgi Rodzaju, te o Duchu Bożym, który unosił się nad 

pustką, o rozdzieleniu światła i ciemności, o rozdzieleniu wód, 

o dniu stworzenia, w którym powstały rośliny… Inaczej w pracach 

Imielskiej toczy się opowieść o pamięci i niepamięci, zrazu włączona 

w zanikanie form w pozytywowych i diapozytywowych rysunkach. 

Kształty, które dotąd nazywałam drzewami i koronami, nie są tak 

jednoznaczne – wystarczy zmienić perspektywę, spojrzeć w okular 

mikroskopu, by podobną strukturę korzeni, pnia i korony odnaleźć 

w komórkach nerwowych. Przypomnieć sobie, że nazwa dendryt 

wywodzi się z greckiego dendros – drzewo. Tak więc trwałość pamięci 

i zapominanie po raz drugi charakteryzuje Imielska nie psychologią, 

nie odczuciami, a biologią, naszą wiedzą o budowie tkanki nerwowej, 

mechanizmie jej rozwoju i obumierania. W 2016 roku trójdzielny 

podział kompozycji wprowadziła artystka do Rozmów z planetami 

1–3, jednocześnie mocniej zróżnicowała i zagęściła materię graficzną 

circles, the line of a circle. In the compositions About Oblivion, New 

Planets... and Towards Light, we can see related elements. Could it 

be that the compositions are supposed to show the connections 

between the passing – the creation and disintegration of worlds 

and the fleeting nature of human memory? including memory of 

time? I have an impression that in the symbolic layer they combine 

mythological and cosmogonic, biological and psychological motifs. 

First, a landscape and time trope is revealed, when the darkening 

“sun’s disk” in the work Towards Light, seems to be hiding in the “sea” 

of arched waves and below, flashes again with a huge biological 

crown. What kind of landscape is it one would like to ask: earthly, 

of every sunrise and sunset or cosmic? What time – human  or of 

the first day of creation? Emerging from drawings of old maps, 

changing their symbols into characters typical of the alphabet of 

Joanna Imielska’s forms? Or maybe it is the landscape and the time 

of the universe, if in the columns of the text I see darker ovals – 

shadows of circles – spheres – planets thrown into emptiness... In 

About Oblivion, apart from the biological and psychological reading, 

there appears a cosmogonic context – a tree that crosses the border 

between the earth and the underworld, hiding in the network of 

“roots” a seed of the sun’s disk, it begs for a mythological comment. 

It brings to mind associations with the Nordic Yggdrasiil and the 

Biblical Tree of the Knowledge of Good and Evil, while the “birth 

of a new sun”  (radial shape against the background of a semicircle) 

resembles quotations from the Book of Genesis, those about the 

Spirit of God hovering over emptiness, about the separation of 

light from darkness, about the separation of waters, about the 

day of creation when plants were created... In Imielska’s works 

the story of memory and oblivion is different, at first included in 

the disappearance of forms in positive and diapositive drawings. 

The shapes that I have hitherto called trees and crowns are not 

so unambiguous – it is enough to change the perspective, look 

in the eyepiece of the microscope to find a similar structure of 

roots, trunk and crown in nerve cells. It is enough to recall that the 

name dendrite derives from Greek dendros – a  tree, while neurite 

is also referred to as axon (it hides the same word stem as Latin 

Axis – a column...) So the persistence of memory and forgetting 

for the second time Imielska characterizes not by psychology, 

feelings, but by biology, our knowledge about the structure of 

nervous tissue, the mechanism of its development and necrosis. 

In 2016 the tripartite division of the composition was introduced 

by Joanna Imielska into Talks with Planets 1-3, while at the same 

time she much more differentiated and thickened the graphic 

prac. Rozmowy z planetami, oglądane jako cykl, kojarzą mi się z tak 

zwanym szumem kosmicznym – dyskusją nie tyle z nimi prowadzoną 

przez obserwatora, ile podsłuchaną i różnie przenikającą przez 

wszechświat – przestrzeń i czas. Jednocześnie są rozmowami 

o początku i wzrastaniu i obumieraniu planet. Także serie Mleczna 

droga, Odkryto nową planetę, Planety, A jednak Ziemia posiada swoje 

odbicie we wszechświecie i tryptyk Planeta Skela, Planeta Akip, Planeta 

Aizyd reprezentują różne kierunki poszukiwań kompozycyjnych, 

sposobów powiązania pisma i rysunku, iluzji przestrzeni, zanikania 

form ukazanego jako obraz przemijania zarówno w skali fizycznej, 

jak i mentalnej. Prace przypomina palimpsest, z którego czas powoli 

usuwa detale lub dawne odrysy zabytków wykonywane przez 

archeologów – niejasne, pozostawiające miejsce dla wyobraźni 

i interpretacji badacza. 

Cykle kosmiczne (Sztuka czy sztuczki) oznaczają dla Imielskiej 

powrót do własnej techniki budowania rysunku: zapełniania 

płaszczyzn odręcznym, nieco pajęczym pismem, precyzyjnego 

kropkowania, rozciągania cienkopisem na papierze i kalce biolo-

gicznych i geometrycznych sieci, łączenia punktów. W nieokre-

ślonej przestrzeni bieli lub czerni pojawiają się tkane monady 

zawieszone na cienkich sieciach, zbiory orbit, pokrewne dawnym 

mapom nieba. Ujawniają wielokrotne symetrie i formy istniejące 

„pomiędzy” płaszczyzną i przestrzenią, planimetrią i stereometrią, 

których pierwowzory odnajduję w XVI- i XVII-wiecznych księgach: 

mapach nieba i ziemi, schematach anamorfoz, zapisie graficznym 

równań matematycznych. Czy jest to już makrokosmos? Czaso-

przestrzeń opowiedziana wieloma językami, idiomami rysunku? 

Jeśli makrokosmos, to oglądany nie zawsze przez teleskop, ale 

w swym miniaturowym odwróceniu poprzez okular mikroskopu. 

Po raz n-ty powtarzam: Joanna Imielska pisze obrazy – pisze je 

nie tylko w znaczeniu przenośnym, charakteryzującym praktykę 

i powołanie malarza – ikonopiscy, ale także dosłownie. Dlatego jej 

prace wymagają podwójnej optyki – widza i czytelnika. Cykle „ko-

smiczne” Imielskiej opisują przestrzenie nieznane, nieopowiedziane 

do końca przez astronomów, są zapisami przeczuć wszechświata, 

intuicjami czasu rozpiętego między nieistnieniem a wiecznością, 

bytem i niebytem, pamiętaniem i zapominaniem. Czy na pewno? 

Może są próbą oswojenia nieoswajalnego „sztuczkami” – splata-

niem, tkaniem form? Obserwacją i jej uspokajającym, wnikliwym 

zapisem rysunkowym? Wprawką, wirtuozerskim popisem formy 

rysunkowej, precyzji, skupienia? Mnożeniem coraz trudniejszych 

kodów? Jakie znaczenie ma tekst tak hojnie wprowadzany w płasz-

czyznę rysunku? Jest tylko zmodulowanym tłem czy kluczem do 
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matter of the works. Talks with Planets seen as a series I associate 

with the so-called cosmic noise – a discussion with them not so 

much led by the observer, but only overheard and penetrating 

through the universe in different ways – space and time. At the 

same time they are conversations about the beginning and growth 

and dying of planets. Also the series Milky Way, Discovery of a New 

Planet, Planets, And Yet the Earth has its Reflection in the Universe and 

triptych: Planet Skela, Planet Akip, Planet Aizid represent various 

directions of compositional search, ways of connecting writing 

and drawing, illusion of space, disappearance of forms shown 

as an image of passing, both physically and mentally The works 

resemble a palimpsest, from which time slowly removes details 

or old outlines of monuments made by archaeologists – unclear, 

leaving room for the researcher’s imagination and interpretation.

For Imielska, cosmic series (Art or Tricks) mean a return to her 

own technique of building a drawing: filling planes with handwrit-

ten, slightly spidery writing, precise dotting, stretching on paper 

and carbon paper by the use of fineliner biological and geometric 

networks, connecting points. In the indefinite space of white 

or black, there appear woven monads suspended on thin nets, 

collections of orbits, related to old maps of the sky. They reveal 

multiple symmetries and forms existing “between” plane and space, 

planimetry and stereometry, the prototypes of which I find in 16th 

and 17th century books: maps of heaven and earth, schemes of 

anamorphoses, graphic records of mathematical equations. Is this 

the macrocosm? A space-time continuum told by many languages, 

by idioms of drawing? If the macrocosm, then it is not always viewed 

by a telescope, but in its miniature inversion through the eyepiece 

of the microscope. For the nth time I repeat that Joanna Imielska 

writes pictures – she writes them not only in the figurative sense, 

which characterizes the  practice and vocation of painter-icon 

writer, but also literally. That is why her works require double 

optics – the viewer and the reader.  Joanna Imielska’s “cosmic” 

series describe unknown spaces, not fully told by astronomers, 

they are records of the universe’s premonitions, intuitions of 

the time span between non-existence and eternity, being and 

non-being, remembering and forgetting. Is it for sure? Maybe they 

are an attempt at taming the untamed with “tricks” – intertwining, 

weaving forms? Observation and its calming, insightful drawing 

record? A practice, a virtuosic display of drawing form, precision, 

concentration? A multiplication of more and more difficult codes? 

What is the meaning of the text, so generously introduced into 

the plane of drawing? Is it just a modulated background, or is it 
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odczytania symboli, odkrycia właściwego przekazu? Każdy element 

rysunkowego języka jest równie istotny – słowo i linijka tekstu 

zapisana kursywą, wyznaczająca jeszcze jeden dukt. Sieć prostych 

linii i trójkątnych ażurów tak odmienna od punktowych koronek 

z biologicznych Czasów14, sieć, która zapewne nie pojawiłaby 

się w jej twórczości bez doświadczenia Godzin, Labiryntów, bez 

kalejdoskopowych kompozycji okresu barwnego. Imielska, pisząc 

rysunki, prowadzi nie tylko rozmowy z planetami, ale z historią 

zamkniętą w rycinach, ornamentach, wykresach geometrycznych 

i wykresach orbit. Odwołuje się do dostępnych w sieci obrazów 

kosmosu uzyskanych dzięki elektronowym teleskopom15, ale i do 

bogatej ikonografii związanej z astronomią czasów Kopernika 

i Tycho Brahe, Johannesa Keplera i Heweliusza, jeszcze nie do 

końca oddzielonej od astrologii. Odwołuje się do starszego, zagu-

bionego obrazu układu sfer niebieskich i muzyki sfer określającej 

harmonię wszechświata. Imielska rysunkowe wizje, uporządko-

wanie starego i nowego świata i wszechświata opierała nie tylko 

na czystej matematyce, mierze i liczbie, ale także na systemach 

symbolicznych, kabalistycznych drzewach sefirot, rodzącym się 

naukowym rachunku prawdopodobieństwa oraz „mechanicznych” 

poprzednikach komputerów wymyślanych przez Athanasiusa 

Kirchera. Pilnie przyglądając się kompozycjom artystki, odnajduję 

w nich „konkretne” echa rycin z alchemicznych traktatów Roberta 

Fludda, schematy powstawania kolorów, obrazy ziemi i nieba 

u wspomnianego już Kirchera: kosmosu, świata podziemnego, 

antypodów, poszukiwań granicy między dniem wczorajszym 

i jutrzejszym et cetera. Zastanawiam się, czy obie idziemy tym 

samym tropem fascynacji być może typowych dla pokolenia, 

które w latach 80. i 90. odkrywało zapomniany świat symboli 

średniowiecznych, renesansowych i barokowych, konstrukcji 

i spekulacji naukowych i filozoficznych sprzed oświeceniowego 

scjentyzmu. Podążało weń za książkami Umberto Eco, powie-

ściami: Imię róży, Wahadło Foucaulta, Wyspa dnia poprzedniego, 

za „Czarną serią” Znaku16.

14 Por. Czas na ogrody, Czas – rysunki.
15 Np. tytuły, które Imielska nadała dwu seriom prac – Odkryto nową 

planetę i A jednak ziemia ma swoje odbicie we wszechświecie pojawiają 
się w sieci m.in. przy zdjęciach wykonanych przez kosmiczny teleskop 
Keplera.

16 M.in. J. James, Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku 
wszechświata, przekł. M. Godyń, Kraków 1996 i C.S. Lewis, Odrzucony 
obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, przekł. 
W. Ostrowski, Kraków 2008, G. Sholem, Kabała i jej symbolika, przekł. 
R. Wojnakowski, Kraków 1997.

the key to reading symbols, discovering the right message? Each 

element of a drawing language is equally important – a word and 

a line of text written in italics, marking one more duct. A network of 

straight lines and triangular openworks, so different from the point 

lace from the biological Times15, a network that would not have 

appeared in her work without the experience of Hours, Labyrinths, 

without kaleidoscopic compositions of the colour period. Joanna 

Imielska, while writing drawings, not only talks with planets, but 

also with history enclosed in drawings, ornaments, geometric 

diagrams and orbital diagrams. She refers to available online 

images of the cosmos obtained thanks to electron telescopes16, 

but also to the rich iconography connected with the astronomy of 

the times of  Copernicus and Tycho Brahe, Johannes Kepler and 

Hevelius, not yet fully separated from astrology. She refers to an 

older, lost image of the arrangement of celestial spheres and the 

music of the spheres (musica universalis) defining the harmony of the 

universe. Joanna Imielska based her drawing visions, ordering the 

old and new world and the universe, not only on pure mathematics, 

measures and numbers, but also on symbolic systems, cabalistic 

sefirot trees, the emerging scientific calculus of probability, as well 

as “mechanical” predecessors of computers invented by Athanasius 

Kircher. Looking closely at Joanna Imielska’s compositions, I find 

in them “concrete” echoes of drawings from alchemical treatises 

by Robert Fludd, patterns of colour creation, images of the earth 

and the sky in the aforementioned Kircher: the images of cosmos, 

the underground world, antipodes, search for the border between 

yesterday and tomorrow, etc. I wonder whether we both follow the 

same path of fascination, perhaps typical of the generation that in 

the 1980s and 1990s discovered the forgotten world of medieval, 

Renaissance and Baroque symbols, scientific and philosophical 

constructions and speculations from before the Enlightenment 

scientism. They followed Umberto Eco’s books and novels The 

Name of the Rose, Foucault’s Pendulum, The Island of the Day Before, 

the “Black Series” of the “Znak” Publishing House17.

15 Cf. Time for Gardens, Time – Drawings.
16 For example, the titles that Joanna Imielska gave to two series of works 

– Discovery of a New Planet, and And Yet the Earth Has Its Reflection in 
the Universe, appear on the web, among others, in the photos taken 
by Kepler space telescope. 

17 Among others J. James, The Music of the Spheres: Music, Science, and 
the Natural Order of the Universe, New York 1993 and C. S. Lewis, The 
Discarded Image. An Introduction to Medieval and Renaissance Literature, 
Cambridge 1967, G. Sholem, On the Kabbalah and Its Symbolism, New 
York 1996. Planeta Skela, 2016, kalka, papier, cienkopis, 21 × 85 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Skela Planet, 2016, carbon paper, paper, fineliner, 21 × 85 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

Planeta Akip, 2016, kalka, papier, cienkopis, 21 × 85 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Akip Planet, 2016, carbon paper, paper, fineliner, 21 × 85 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

Planeta Aizyd, 2016, kalka, papier, cienkopis, 21 × 85 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Aizyd Planet, 2016, carbon paper, paper, fineliner, 21 × 85 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   
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Nietypowy dla Imielskiej zamknięty cykl Ostrava (Ostrawa) 

z 2017 roku wynika z charakteru miasta, które niespodzie-

wanie rzuciło na artystkę urok. Miasta o urodzie „nienachal-

nej”17… Ostrawy, pozornie „szarej”, nieciekawej, ale w której 

trzewiach kryją się dawne kopalnie, gdzie rytm miasta trzeba 

monitorować sejsmografem… Od otrzymanych w Obserwa-

torium Astronomicznym i Planetarium im. Johanna Palisy18 

ośmiu zapisów sejsmograficznych z Ostrawy i okolic zaczyna 

się (i kończy) Ostrava Imielskiej. W śladach pisaków rejestru-

jących drgania sejsmiczne dostrzegła artystka „EKG Ostrawy”, 

kanwę, na której opowie swoją Ostrawę. Pozwoliła nowym 

rysunkom wyrosnąć z Labiryntów, 24 godzin, Zapisanych godzin. 

W analogii między wykorzystaniem własnych zapisów EKG 

w cyklach „godzinowych” i wydruków sejsmografu znalazła 

figurę stylistyczną już nie dla rytmu własnego życia, ale dla 

tętna miasta, „stymulowanego” w różnym stopniu przez geo-

grafię, geologię i historię. Wpisała w grafiki indywidualny czas 

poznawania i oswajania Ostrawy, złożony z widzianych miejsc, 

rozmów, przeczytanych tekstów, skojarzeń. Tym razem au-

torka wyraźniej artykułuje inspiracje, określa, jak wpłynęły 

one zarówno na formę, jak i warstwę symboliczną rysunków. 

Na ile wskazówki autorki wpłynęły na moje odczytanie, czy-

tanie miasta? Czy można rozpoznać miasto bez świadomości, 

namacalnej znajomości jego przestrzeni? Czy odkryję Ostra-

wę przez internetowe „obrazki”, rozszyfrowywanie znaków? 

Jak autorka – przez tekst Nohavicy? Rudymentarne skojarze-

nie to pejzaż widoczny i niewidoczny, naszkicowany poza 

krajobrazowym konkretem. Obraz, w którym chce Imielska 

pomieścić szare, górnicze, „gorzkie”19 miasto i zieleń łąk. 

Opisać symultanicznie to, co na powierzchni, w głębi, ponad 

głową. „Pisaniu” cyklu sprzyja wydłużony format podobrazia, 

raczej „podgraficza”, który upodabnia rysunek do rotulusa i zmu-

sza do czytania tekstu od lewej do prawej. Nadaje włączaniu 

czasu rzeczywistego w odbiór grafiki określony kierunek. 

Powinowactwo z antycznym lub średniowiecznym rękopisem 

pogłębiają faliste linie sejsmograficznego zapisu, porządku-

jące tkankę graficzną jak rubrykacja tekst. Teksty układają się 

17 Odwołuję się tu do słów Marii Czubaszek odnoszących się do jej 
własnej urody.

18 W 2016 r. Imielska miała wystawę indywidualną pt. Kalejdoskopy  
w Galerii Mira w Obserwatorium Astronomicznym i Planetarium im. 
Johanna Palisy w Ostrawie. 

19 Por. Ostravo Jaromira Nohavicy.

The closed series Ostrava from 2017, unusual for Joanna 

Imielska, results from the character of the city which unexpect-

edly cast a spell on the artist. A city of “unobtrusive”18 beauty ... 

Ostrava, seemingly “grey”, uninteresting, but in whose viscera 

the old mines are hidden, where the rhythm of the city has to be 

monitored by a seismograph ... Joanna Imielska’s Ostrava begins 

(and ends) from eight seismographic records of Ostrava and the 

surrounding area received from The Johan Palisa Observatory 

and Planetarium19. In the traces  of markers recording the seis-

mic vibrations the artist noticed “Ostrava ECG”, the basis on 

which she would tell the story of her Ostrava. She allowed the 

new drawings to grow out of the Labyrinths, 24 Hours, Saved 

Hours. By analogy with the use of her own ECG records in “hour-

ly” cycles and seismograph prints, she found a stylistic figure no 

longer for the rhythm of her own life, but for the pulse of the city, 

“stimulated” to a various degree by geography, geology and 

history. She inscribed in her prints the individual time of getting 

to know and familiarizing Ostrava, consisting of the places she 

saw, conversations, read texts and associations. This time the 

author more clearly articulates the inspirations, determines how 

they influenced the form but also the symbolic layer of the 

drawings. To what extent did the author’s instructions influence 

my interpretation, reading of the city? Is it possible to recognize 

a city without awareness and tangible knowledge of its space? 

Will I discover Ostrava through online “pictures”, deciphering 

signs? Like the author – through Nohavica’s text? A rudimentary 

association is a visible and invisible landscape, sketched outside 

the landscape detail. The painting in which Imielska wants to 

accommodate the grey, mining, “bitter”20 city and green meadows; 

to describe simultaneously what is on the surface, in the depths, 

above the head. “Writing” of the series is facilitated by the elon-

gated format of painting support, or rather the “graphic support”, 

which makes the drawing look like a rotulus and forces us to read 

the text from left to right. It gives a definite direction incorpo-

rating real time into the reception of graphics. Affinity with ancient 

or medieval manuscripts is deepened by wavy lines of seismo-

graphic records, ordering the graphic tissue analogically to or-

18 I refer here to the words of Maria Czubaszek commenting on her own 
beauty...

19  In 2016, Joanna Imielska had a solo exhibition entitled Kaleidoscopes 
at the Mira Gallery at The Johan Palisa Observatory and Planetarium 
in Ostrava. 

20 Cf. Jaromir Nohawica’s Ostravo. Ostrava 1 – Złota Róża, 2017, papier, cienkopis, 27 × 89 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Ostrava 1 – Gold Rose, 2017, paper, fineliner, 27 × 89 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

Ostrava 2 – Vitkovice, 2017, papier, cienkopis, 27 × 89 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Ostrava 2 – Vitkovice, 2017, paper, fineliner, 27 × 89 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

Ostrava 3 – 3 Słońca, 2017, papier, cienkopis, 27 × 89 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Ostrava 3 – 3 Suns, 2017, paper, fineliner, 27 × 89 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   
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dering a text by means of columns. The texts are arranged into 

natural, landscape “motifs”: the sky above the horizon of the 

earth or water with half of the setting suns in Ostrava 3 – Three 

Suns. They spill like waves of a river or flow through the sky like 

wind-driven, jagged clouds in Ostrava 4 – And Yet the Green Hills 

and Ostrava 7 – Planetarium (although here the “theme” of the 

composition should suggest cosmic wind...). In the culminating 

Ostrava 8 – Colours  of Ostrava, the text – a fragment of the graph-

ic language – resonates  with its other elements – lines, points, 

etc... It shapes the overall, holistic and symbolic landscape of the 

city. It climbs the record lines as if it was climbing on the top of 

hills, becomes alternately streams and rivers and their banks, 

bypasses  islands of other graphic signs, imitates with verses the 

nervous shape of seismograph lines. This text – a surface, a dy-

namic plane – is enough for me to build my own image of Ostra-

va. Ostrava 1 – the Yellow Rose is a rebus – an invitation to find 

meanings and signs. Maybe they are talking about searching for 

a place on earth, a place under the sun, a place marked by rose 

of the winds (which is not here), a place in Ostrava? Perhaps it is 

the time and landscape written on the margin, a sign of the sun, 

an indeterminate shape of the hourglass? Maybe it is just a com-

mentary to the coat of arms of Ostrava, in which a yellow, five 

petalled heraldic rose appears next to a steed? In Imielska’s work, 

the simplified flower has ten petals – does it reflect the multidi-

mensionality of contemporary Ostrava, its combination with 

many districts, places and landscapes, better than a wild rose? 

The story about Vitkovice (Ostrava 2 – Vitkovice) was hidden by 

Joanna Imielska in opposition of two structures: a gas one, de-

scribed by points and the other: a crystalline network of lines 

stretched over eight points. It forms a crystalline, or perhaps 

a crystallographic network in which the differences between 

planimetry and stereometry are blurred21. Could it be that the 

artist has accumulated natural history and the civilization histo-

ry of Vitkovice in a graphic image? She started by describing the 

microcosm, or rather the geological history, by enclosing the 

process of mineral formation in the sign of a burning comet, in 

the compression of dust into a dense point? Compression of 

organic matter, from which black carbon was born and (in fa-

21 Balancing between the plane and spatial reading of a graph, one can 
see the shape of a crystal in it. It is also worth mentioning that similar 
squares and rhombuses from bending a line appeared in Imielska’s 
colourful canvases from the series Time – Images).

w naturalne, krajobrazowe „motywy”: niebo nad horyzontem 

ziemi lub wody z połówkami zachodzących słońc w Ostravie 

3 – trzech słońcach. Rozlewają się jak fale rzeki lub płyną po 

niebie jak pędzone wiatrem, poszarpane obłoki w Ostravie 4 

– A jednak zielone wzgórza i Ostravie 7 – Planetarium (choć tu 

„temat” kompozycji powinien sugerować wiatr kosmiczny…). 

W kulminacyjnej Ostravie 8 – Colours of Ostava, tekst – fragment 

języka graficznego współbrzmi z innymi jego elementami – 

liniami, punktami et cetera. Kształtuje całościowy, holistycz-

ny i symboliczny krajobraz miasta. Wspina się po liniach 

zapisu jak na szczyty wzgórz, staje naprzemiennie prądami 

strumieni i rzek oraz ich brzegami, omija wysepki innych 

graficznych znaków, naśladuje wersami nerwowy dukt linii 

sejsmografu. Tego tekstu – powierzchni, dynamicznej płasz-

czyzny wystarczy, bym zbudowała swój obraz Ostrawy. Ostra-

wa 1 – Złota Róża to rebus – zaproszenie do odnajdywania 

znaczeń i znaków. Może mówią o poszukiwaniu miejsca na 

ziemi, miejsca pod słońcem, wyznaczonego różą wiatrów 

(której tu nie ma) miejsca Ostrawy? Może to czas i pejzaż 

rozpisane na bordiurze marginesu znakiem słońca, niedo-

określonym kształtem klepsydry? Może to tylko komentarz 

do herbu Ostrawy, w którym obok rumaka pojawia się żółta, 

pięciopłatkowa heraldyczna róża? U Imielskiej uproszczony 

kwiat ma dziesięć płatków – czyżby lepiej niż dzika róża od-

zwierciedlał wielowymiarowość współczesnej Ostrawy, jej 

zespolenie z wielu dzielnic, miejsc, krajobrazów? Opowiadanie 

o Witkowicach (Ostrava 2 – Vitkovice) ukryła Imielska w opo-

zycji dwu struktur: gazowej konstelacji opisanej punktami i kry-

stalicznej sieci linii rozpiętych na ośmiu punktach. Tworzy 

krystaliczną, a może krystalograficzną sieć, w której zaciera-

ją się różnice między planimetrią i stereometrią20. Czyżby 

artystka skumulowała w graficznym obrazie historię natural-

ną i historię cywilizacyjną Witkowic? Zaczęła od opisania 

mikrokosmosu, a raczej dziejów geologicznych, zamykając 

w znaku spalającej się komety, zbiciu pyłu w gęsty punkt 

proces powstawania minerałów? Ścieśnienie materii orga-

nicznej, z której narodził się czarny węgiel i (w sprzyjających 

20 Balansując między płaszczyznowym a przestrzennym odczytaniem 
wykresu, można w nim dostrzec kształt kryształu. Warto też 
wspomnieć, że podobne kwadraty i romby ze zgięcia linii pojawiły 
się u Imielskiej w barwnych płótnach z cyklu Czas – obrazy.Ostrava 4 – A jednak zielone wzgórza, 2017, papier, cienkopis, 27 × 89 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Ostrava 4 – And Yet Green Hills, 2017, paper, fineliner, 27 × 89 cm. Photo: Szymon  Kałmuczak   

Ostrava 6 – 17 metrów pod ziemią, 2017, papier, cienkopis, 27 × 89 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Ostrava 6 – 17 Meters below the Ground, 2017, paper, fineliner, 27 × 89 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

Ostrava 7 – Planetarium, 2017, papier, cienkopis, 27 × 89 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Ostrava 7 – Planetarium, 2017, paper, fineliner, 27 × 89 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   
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warunkach) lśniący diament21… Ten sam zespół znaków mógł 

posłużyć opisaniu pejzażu Witkowic historycznych – XIX i XX 

wieku – z niebem zasnutym dymem fabryk, przez który ledwo 

przeziera słońce. Z kopalniami i hutami, starymi osiedlami 

domków podobnych do śląskich familoków, ale i z odrobiną 

zieleni, lasem, wodą. Joanna Imielska zawsze szuka w swych 

pracach treści głębiej – bliżej filozofii, natury świata i czło-

wieka, więc chyba nie stworzyła w Ostravie 2 z metafory 

węgla i diamentu symbolu najnowszej przemiany dzielnicy, 

21 Tylko proszę bez żadnych skojarzeń z cytatami z Popiołu i diamentu  
J. Andrzejewskiego.

vourable conditions) a shiny diamond...22 The same set of signs 

could be used to describe historical Vitkovice’s landscape – of 

the 19th and 20th centuries – with the sky covered by the smoke 

of factories, through which the sun dimly shines. With mines and 

steelworks, old settlements of houses similar to Silesian familoks23, 

but also with a bit of greenery, forest, water. Joanna Imielska 

always looks for deeper content in her works – closer to philos-

ophy, the nature of the world and human beings, so she probably 

did not create in Ostrava 2 from the metaphor of coal and diamond 

a symbol of the latest transformation of Vitkovice, when the 

22 Please, do not have any associations with quotes from Andrzejewski’s 
“Ashes and Diamonds”.

23 Familok is a Silesian way of pronouncing the original German name, 
Familien-Block (lit. family apartment house).

gdy przekształcenie terenu huty „Witkowice”22 w industrial-

no-zabawowy park Dolni Vitkovice (DOV) stało się turystycz-

n ą  „ ż y ł ą  z ł o t a” ?  G d y  „ s z a ra”  t k a n k a  p r z e s t r z e n i 

poprzemysłowej zmieniła się w nieco komercyjny diament 

i podobnie jak on rozbłyska tęczowymi blikami (por. festiwal 

Colours of Ostrava)? W kompozycji Ostrava 3 – Trzy słońca 

ważną rolę odgrywa poziomy podział rysunku na dwie części 

– górną, niemal na całej długości wypełnioną tekstem i dolną, 

opracowaną walorowo zagęszczeniami i rozproszeniami 

punktów. Rozgraniczenie obu pasów przypomina linię hory-

22 Cytat za hasłem Ostrawa w Wikipedii: „kompleks huty «Witkowice» 
(dawniej «Rudolf» oraz kopalni Hlubina z XIX w., od 2002 zabytek myśli 
technicznej, od 2008 na liście Dziedzictwa Europejskiego”, https://
pl.wikipedia.org/wiki/Ostrawa. 

transformation of the Vitkovice steelworks area24 into an indus-

trial and amusement park Lower Vítkovice (DOV) became a tour-

ist “gold vein”? When the “grey” tissue of the post-industrial space 

has turned into a slightly commercial diamond and, similarly to 

it, flashes with rainbow-coloured bright spots (cf. the Colours of 

Ostrava festival)? In the composition Ostrava 3 – Three Suns, an 

important role is played by the horizontal division of the drawing 

into two parts – the upper one, filled with a text almost all the 

way through, and the lower one, elaborated by the use of valeur 

with densities and dispersions of points. The separation of the 

24  Quote after entry “Ostrava” in the Polish version of Wikipedia: “The 
complex of the Vitkowice’ steelworks (formerly “Rudolf” and the 
Hlubina mine from the 19th century, a monument of technical thought 
since 2002, on the European Heritage list since 2008”.

Ostrava 8 – Colours of Ostrava, 2017, papier, cienkopis, 27 × 89 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Ostrava 8 – Colours of Ostrava, 2017, paper, fineliner, 27 × 89 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   
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two stripes resembles a horizon line slightly raised upwards. It 

is difficult to determine whether and to what landscape Joanna 

Imielska refers in this work. Three different constructions of the 

circle – divided into contrasting halves, woven from segments, 

palely looming above the horizon – may describe the time between 

sunset and sunrise in the cosmic perspective or the perspective 

of astronomical treatise, but they may also be an interpretation 

of a real landscape. The concreteness of the hills, the forest, the 

water into which the sun’s disk sinks. Closing in the painting light, 

space and silence. Is it so? This is an overinterpretation, over-

writing history in a drawing, but when I compare Joanna Imiel-

ska’s composition with photographs from Ostrava’s baths, 

I discover a similar climate of the landscape.  Did Joanna Imiel-

ska again inscribe time in Ostrava 4 - And Yet Green Hills? Geolog-

ical time, shaping underground Ostrava, deposits on which 

historical time was revealed in the industrial city? Time included 

between human representations of the world, where the first 

sphere refers to myths and the Bible, the second one to the 

formation of the earth, and the third hemisphere is the image of 

the earth seen on the scale of the universe? Or maybe they are 

descriptions of the sun and light, a synthesis of how we see them 

and know them thanks to our minds? But why does the author 

unfolding the title add a sentence: and yet green hills? This is 

perfectly illustrated by the panoramas of Ostrava, where above 

the part of the city with the expressive body of Cathedral of the 

Divine Saviour a green belt is “ruffling”, and above the chimneys 

of steelworks, mine shafts, housing estates the horizon is closed 

by greenish, bright emerald, blue and greyish ranges of hills...The 

gentle ridges resemble the lines drawn by the seismographs in 

the Observatory... The form and title of the fourth Ostrava also 

evokes a literary association – a quote from a poem Jerusalem 

by William Blake, written at the threshold of the Industrial Rev-

olution; when mining settlements and cities of England were 

established25: 

And did those feet in ancient time

Walk upon England’s mountains green?

And was the holy Lamb of God

On England’s pleasant pastures seen?

And did the Countenance Divine

25 The same journey from the medieval and Renaissance town to the 
industrial town “took” Ostrava from the end of the 18th century to 
the end of the 19th and 20th centuries.

zontu minimalnie uniesioną ku górze. Trudno określić, czy i do 

jakiego krajobrazu odwołuje się w tej pracy Imielska. Trzy 

różne konstrukcje koła – podzielonego na kontrastowe poło-

wy, utkanego z odcinków, blado majaczącego nad horyzontem 

mogą opisywać czas między zachodem i wschodem słońca 

w perspektywie kosmicznej lub astronomicznego traktatu, 

ale równie dobrze interpretować realny pejzaż. Konkret 

wzgórz, lasu, wody, w którą zapada się tarcza słoneczna. 

Zamknąć w obrazie światło, przestrzeń i ciszę. Czy tak jest? 

To nadinterpretacja, nadpisanie historii na rysunku, ale po-

równując kompozycję Imielskiej ze zdjęciami z kąpielisk Ostra-

wy, odkrywam podobny klimat pejzażu. Czy w Ostravie 4 

– A jednak zielone wzgórza ponownie wpisała artystka czas? 

Czas geologiczny, kształtujący Ostrawę podziemną, złoża, na 

których czas historyczny ujawnił się w przemysłowym mieście? 

Czas włączony między ludzkie wyobrażenia o świecie, w któ-

rych pierwsza sfera odwołuje się do mitów i Biblii, druga do 

kształtowania się ziemi, a trzecia półsfera jest obrazem tejże 

widzianym w skali wszechświata? A może to opisy słońca i świa-

tła, synteza tego, jak je widzimy i poznajemy umysłem? Tylko 

dlaczego w rozwinięciu tytułu dodaje autorka zdanie: „a jed-

nak zielone wzgórza”? Znakomicie ilustrują to panoramy 

Ostrawy, gdzie ponad częścią miasta z wyrazistą bryłą katedry 

Boskiego Zbawiciela „mierzwi się pas” zieleni, a ponad komi-

nami hut, szybami kopalń, osiedlami horyzont zamykają zie-

lonkawe, jasnoszmaragdowe, błękitno-szarawe pasma wzgórz. 

Łagodne grzbiety przypominają linie kreślone przez sejsmo-

grafy w obserwatorium… Forma i tytuł czwartej Ostravy przy-

wołują też literackie skojarzenie – cytat z wiersza Jeruzalem 

Williama Blake’a, napisanego u progu rewolucji przemysłowej, 

kiedy powstawały górnicze osady i miasta Anglii23: „Czy po 

zielonych górach Anglii / Szły Jego stopy w dawny czas? / Czy 

są w tym kraju łąki błogie, / Gdzie się Baranek Boży pasł?/ 

Czyż nasze wzgórza, we mgle skryte, / Blaskiem Swych Oczu 

złocił Bóg? / któż mógł Jeruzalem zbudować / tu gdzie Sza-

tańskich Fabryk huk? [...] Póki Jeruzalem nie stanie / Pośród 

zielonych Anglii wzgórz”24. Podobny dwoisty charakter opo-

wiadania inspirowanego rzeczywistością i literaturą wprowa-

23 Tę samą drogę od miasta średniowiecznego i nowożytnego do 
przemysłowego „odbyła” Ostrawa od schyłku XVIII oraz w XIX i XX w.

24 W. Blake, Jeruzalem, przekł. S. Barańczak, [w:] Od Chaucera do Larkina. 
400 nieśmiertelnych wierszy 125 poetów anglojęzycznych z 8 stuleci, 
Kraków 1994.

dza Imielska w Ostravie 5 – Czarna gwiazda nade mną. 

W tytule odwołuje się wprost do piosenki Jaromira Nohavicy. 

Tym razem kompozycja ma układ symetryczny z podkreśloną 

osią pionową, na której umieściła artystka precyzyjnie nakre-

ślone znaki: wpisaną w koło czteroramienną różę wiatrów 

i wycinek koła schowanego za horyzontem – dolną krawędzią 

formatu. Mam wrażenie, że w rozbudowanych znakach udało 

się stworzyć Imielskiej wizualne metafory dla „nohavicowego” 

portretu Ostrawy. Róża wiatrów stojąca nad biegunem jest 

wyznaczającą niezmiennie ten sam kierunek gwiazdą polarną 

i „czarną gwiazdą” ciemnego, gorzkiego losu. Kojarzy się z gwiaz-

dą Piołun25, która zanim stała się metaforą losu Czarnobyla, 

bywała obrazem losu człowieka w przemysłowych, XIX-wiecz-

nych miastach zatrutych wyziewami fabryk – oczywiście ani 

Joanna Imielska, ani Jaromir Nohavica nie opisują Ostrawy 

w apokaliptycznej perspektywie. Czeski bard śpiewający: 

„gorzkie miasto” zamyka w dwu słowach to, co a priori kojarzy 

się z kopalnianymi i hutniczymi miastami – szarość, ciężar 

pracy wymierzalny ludzkim, gorzkim potem, realizm życia tu 

i teraz (raczej kiedyś), szorstkie przywiązanie do własnego 

miejsca na ziemi, swoisty fatalizm. Posłuchajmy jego Ostravo: 

„Ostrawo Ostrawo / wśród miast gorzkie miasto / szczęście 

moje / Ostrawo Ostrawo / czarna gwiazdo nade mną // Pan 

Bóg rozdał / innym miastom wiele piękna / parowce na rzekach 

/ i damy jak z obrazka / Ostrawo Ostrawo / czerwone serce / 

tu wypełnia się mój los // Ostrawo Ostrawo / gdzie ja miałem 

oczy / gdym do ciebie spieszył / Ostrawo Ostrawo / czarna 

gwiazda nade mną // Tam mnie nogi niosły / gdy wędrowne 

ptaki / tylko jedną drogę kreślą / Ostrawo Ostrawo / czerwo-

ne serce / tu wypełnia się mój los”26. Imielska kontynuuje 

opowieść Ostravy 2 – Vitkovic w Ostravie 6 – 17 metrów pod 

ziemią, schodząc owe 17 metrów pod ziemię. Jednak nie 

szuka prawdziwego „krajobrazu” kopalni, nie kreśli perspektyw 

chodników, oszalowań stropów. Znowu „bada” wnętrze po-

kładu skał, mikrokosmos złoża, trudno powiedzieć, czy in 

statu nascendi, czy już skrystalizowany. Czy Ostravę 6 można 

uznać za pejzaż, czy za dyskurs o geologii? Za powiązanie tego, 

co na zewnątrz w otwartej przestrzeni i w gęstym wnętrzu 

ziemi? A może to obraz neutralnej, abstrakcyjnej przestrzeni, 

25 Por. m.in. Ap 8, 10-12, Biblia Tysiąclecia.
26 Tekst utworu Jaromira Nohavicy Ostravo z tekstu Joanny Imielskiej 

o cyklu prac pt. Ostrava.

Shine forth upon our clouded hills?

And was Jerusalem builded here

Among these dark Satanic Mills

[…]

Till we have built Jerusalem

In England’s green and pleasant Land26.

A similar dual character of a story inspired by reality and literature 

is introduced by Joanna Imielska in Ostrava 5 – A Black Star above 

Me. The title refers directly to the song by Jaromir Nohavica. This 

time the composition has a symmetrical layout with an emphasized 

vertical axis on which the artist placed precisely outlined signs: 

a four-armed rose of the winds inscribed in a circle and a fragment 

of a circle hidden behind the horizon – the lower edge of the format. 

I have an impression that in the elaborated signs Joanna Imielska 

managed to create visual metaphors for the Nohavica’s portrait of 

Ostrava. The rose of the winds standing above the pole is  the polar 

star and the “black star” of dark, bitter fate, which invariably mark 

the same direction. It is associated with the Wormwood Star27, 

which, before becoming a metaphor for Chernobyl’s fate, used to 

be an image of human fate in industrial nineteenth-century cities 

poisoned with the fumes of factories – obviously neither Joanna 

Imielska nor Jaromir Nohavica describes Ostrava in the apocalyp-

tic perspective. The Czech bard, saying “bitter city”, closes in two 

words what a priori is associated with mining and metallurgical 

cities – greyness, the burden of work measurable in human, bitter 

sweat, realism of life here and now (or rather in the past), harsh 

attachment to one’s own place on earth, a peculiar fatalism. Let us 

listen to his “Ostrava”: Ostrava Ostrava / bitter city among cities / my 

happiness / Ostrava Ostrava / black star above me / / Lord God gave 

away / other cities many beautiful things/ steamboats on rivers / and 

ladies like a picture / Ostrava Ostrava / red heart / here my fate is being 

fulfilled // Ostrava Ostrava / where I had eyes / when I hurried to you / 

Ostrava Ostrava / black star above me // There my legs carried me / when 

wandering birds / only one way mark / Ostrava Ostrava / red heart / here 

my fate is being fulfilled28. Imielska continues the story of Ostrava 

2 – Vitkovice, in Ostrava 6 – 17 Meters Underground, descending 

26 William Blake, Jerusalem [“And did those feet in ancient time”]. [Online] 
available from: https://www.poetryfoundation.org/poems/54684/
jerusalem-and-did-those-feet-in-ancient-time [accessed: 12 Aug. 
2019].

27 Cf. inter alia Relevation 8,10-12.
28 The lyrics of Jaromir Nohavica’s Ostravo from Joanna Imielska’s text 

on the series of works titled Ostrava.
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której artystka poszukiwała w Mikrokosmosach i Planetach? 

Następny etap podróży po Ostrawie wiedzie do planetarium, 

by zamiast w głąb ziemi spojrzeć w niebo. Ostrava 7 – Plane-

tarium to rysunek nasycony autorskimi, ale osadzonymi w astro-

nomii znakami-symbolami. Kompozycja o bogatej materii 

graficznej i jasnej strukturze podporządkowanej „wyliczance” 

planet. W Ostravie 7 spotykają się różne formuły obserwacji, 

widzenia i odczuwania nieba. Najpierw nam najbliższego – nad 

głowami, codziennego i zmiennego w galopadzie różnokształt-

nych chmur, nieba o nieokreślonej głębokości – płaszczyzny, 

kryształowej czaszy, nieskończonej przestrzeni. Potem na-

ukowego obrazu przestrzeni kosmicznej, którą na wiele spo-

sobów ukazują programy i projekcje w planetariach, 

astronomiczne opisy, tabele i klasyfikacje planet. Joanna 

Imielska (moim zdaniem) stara się w jednej kompozycji zamknąć 

te oba światy: estetycznej fascynacji i konkretnej wiedzy 

o wszechświecie. Czyni to nieco przewrotnie, gdy w rozerwa-

nym tekście mogę doszukiwać się ekwiwalentu rozproszonych 

chmur, a jednocześnie śledzić autorski „wykład” o części 

Układu Słonecznego. Czy rozpina przestrzeń między Ziemią 

a Słońcem, rezygnując z wykresu orbit? Ogranicza schemat 

planet? Znajduje znaki dla ziemi i nieba, korzystając z dawnych 

analogii, w których to, co ziemskie kojarzono z kwadratem 

(w trójwymiarze sześcianem), a to, co kosmiczne i boskie – z ko-

łem (kulą)? Czy przeciwstawia sobie dwa symetryczne znaki 

– widziany częściowo ośmiopłatkowy kwiat i ośmioramienną 

gwiazdę? Które z wielu znaczeń tejże gwiazdy wybiera: sym-

bol planety i bogini Wenus, a raczej Isztar, Astarte? Gwiazdę 

zaranną? Wielką różę wiatrów wyznaczającą wszystkie kie-

runki? Czy szuka w tym znaku analogii z nieskończonością 

kosmosu, jego rozprzestrzenianiem się we wszystkich kierun-

kach. A może tylko przekłada na rysunek obraz widziany 

w planetarium? Rozrysowuje własny znak, „ideogram” Ostra-

wy, w którym między heraldyczną różę i różę wiatrów – „ciem-

ną gwiazdę” Nohavicy – wyznaczającą to, a nie inne miejsce 

na ziemi – wpisała całe miasto: od formacji skał, podziemi 

kopalń, po krajobraz i kosmos. Tak zinterpretowana Ostrava 

7 – Planetarium byłaby zamknięciem cyklu, ale ten obraz nie 

wyczerpuje opowieści o Ostrawie. Ostateczne podsumowanie 

cyklu o odmiennej formie plastycznej stworzyła Imielska 

w Ostravie 8 – Colours of Ostrava. Przy zachowaniu tego sa-

mego formatu i „podgraficza” sejsmograficznych wydruków 

utkała kompozycję znacznie gęstszą, wielowątkową i wielo-

those 17 meters underground. However, she does not look for the 

true “landscape” of the mine, does not outline the perspectives of 

sidewalks, ceiling timbering.  Again she “explores” the inside of the 

rock bed, the microcosm of the deposit, it is difficult to say whether 

in statu nascendi or already crystallized. Can Ostrava 6 be considered 

as a landscape or a discourse on geology? As a connection of what is 

outside in the open space and in the dense interior of the earth? Or 

is it the image of the neutral, abstract space that the artist has been 

searching for in the Microcosms and Planets? The next stage of her 

journey through Ostrava leads to the Planetarium where instead 

of looking into the depths of the earth she look into the sky.  Ostrava 

7 – Planetarium  is a drawing saturated with original, but embedded 

in astronomy signs-symbols. It is a composition with a rich graphic 

matter and a clear structure subordinated to the “rhyme” of planets. 

In Ostrava 7 different formulas of observation, seeing and feeling of 

the sky meet. First, the sky closest to us – above our heads, everyday 

and changeable in a gallop of various clouds, the sky of an indefinite 

depth – of a plane, a crystal bowl, infinite space. Then there is the 

sky of the scientific image of outer space, which is shown in many 

ways by programs and projections in planetaria, astronomical de-

scriptions, tables and classifications of planets. Joanna Imielska (in 

my opinion) tries to enclose in one composition these two worlds of 

aesthetic fascination and concrete knowledge about the universe. 

She does it a bit perversely when in the fragmented text I can look 

for the equivalent of scattered clouds and at the same time follow 

the author’s “lecture” about a part of the solar system. Does she 

spread the space between the earth and the sun, resigning from 

the orbits’ diagram? Does she limit the scheme of planets? Does she 

find signs for the earth and the sky, using old analogies, where the 

earthly was associated with a square (in the three dimensions with 

a cube), and the cosmic and divine with a circle (a sphere)? Does 

she confronts two symmetrical signs – a partially seen eight petal 

flower and an eight-pointed star? Which of many meanings of the 

star does she choose: the symbol of the planet and the goddess 

Venus, or rather Ishtar, Astarte? The morning star? The great rose 

of the winds that marks all directions? Is she seeking in this sign an 

analogy with the infinity of the cosmos, its expanding in all directions? 

Or maybe she merely translates the image seen in the Planetarium 

into a drawing? She draws her own sign, the “ideogram” of Ostrava, 

in which, between the heraldic rose and the rose of the winds – the 

“dark star” of Nohavica, which designates this and not another 

place on earth – she inscribed the whole city, from rock formations, 

underground mines, to landscape and cosmos. This interpretation 

przestrzenną w warstwie formalnej i znaczeniowej. Motywem 

przewodnim stał się tym razem zapis sejsmografu, ale nie dany 

a priori, obecny w tle, lecz powiększony. Przetwarzany przez 

artystkę na potoki, strumienie, dukty linii płynących przez 

rotulus rysunku. Najważniejszy nurt, pełniącą podobną funk-

cję jak w pozostałych pracach oś poziomą (niekiedy tożsamą 

z linią horyzontu) podkreśliła autorka kolorem. Pastelowa, 

lekko zgaszona tęcza przypomina zarazem strumień i wykres 

EKG o dużej amplitudzie. Pejzaż, który można odczytywać jak 

mapę i „widok” z graficznych „uproszczeń”, znaków gór, wody, 

lasu. W porównaniu z ostatnią, ósmą Ostravą wcześniejsze 

rysunki wydają się czystsze, bardziej analityczne, bardziej 

prześwietlone. Ostrawa kolorów płynie jak rzeka – zmienna, 

niecierpliwa, wielotonowa. Jednocześnie przypomina śre-

dniowieczną tapiserię, całościowe opisanie świata i krajobra-

zu, sumę łąk, gór, miast. Na zakończenie cyklu Imielska 

zamknęła wszystko, co wie o Ostrawie – jej niebie, ziemi 

i podziemiu w jeden obraz i stworzyła osobistą panoramę 

miasta porównywalną z ikonicznym pejzażem Ostrawy – mgli-

stym zdjęciem miasta skrytego w niecce obniżenia, z ostrymi 

iglicami kominów i seledynowymi zarysami wzgórz na hory-

zoncie27. Tkanka graficzna cyklu Ostrava odmiennym „rodza-

jem” przezroczystości, gatunkiem kreski i pisanki dialoguje 

zarówno z miękkością porostowatych Czasów28, z precyzyj-

nymi, bardziej geometrycznymi  Labiryntami, Godzinami czy 

w końcu cyklami „kosmicznymi”. Mam wrażenie, że pismo 

rysunkowe Joanny Imielskiej zatoczyło kolejny krąg spirali 

i znowu odwołuje się do natury. Tylko że miejsce biologicznych 

koronek zajęły linie „skradzione” z graficznych zapisów ob-

serwacji naukowych i na nowo ułożone w naturalne nurty 

nieistniejących rzek, runiczne opisy pejzażu.

27 Tytuł Ostrava 8 – Colours of Ostrava wydaje się nawiązywać do nazwy 
festiwalu, który odbywa się w mieście w lipcu na terenach kompleksu 
muzealno-rozrywkowego Dolni Vitkovice.

28 Por. Czas na ogrody, Czas – rysunki.

of Ostrava 7 – Planetarium would be the end of the series, but this 

picture does not exhaust the story of Ostrava. Joanna Imielska in 

Ostrava 8 – Colours of Ostrava created the final summary of the series 

with a different artistic form. While maintaining the same format and 

“graphic support” of seismographic prints, she wove a composition 

that was much denser, multithreaded and multi-spatial in its formal 

and semantic layers. This time the leading motif became a record of 

the seismograph, but not given a priori, present in the background, 

but enlarged. Transformed by the artist into brooks, streams, ducts of 

lines flowing through the rotulus of the drawing. The most important 

current, which plays a similar role to that played by the horizontal 

axis (sometimes identical with the horizon line) in other works, was 

emphasized by the author with the colour. The pastel, slightly dimmed 

rainbow resembles at the same time a stream and ECG graph with 

a large amplitude. A landscape that can be read as a map and “view” 

from graphic “simplifications”, signs of mountains, water, forest. 

Compared to the last, eighth Ostrava, the earlier drawings seem to 

be cleaner, more analytical, more overexposed. Ostrava of Colours 

flows like a river – changeable, impatient, multitoned. At the same 

time, it resembles a medieval tapestry, a comprehensive description 

of the world and landscape, the sum of meadows, mountains and 

cities. At the end of the series, Joanna Imielska closed everything 

she knows about Ostrava – its sky, earth and underground – into 

one picture and created a personal panorama of the city compara-

ble to the iconic landscape of Ostrava – a misty picture of the city 

hidden in a basin of depression, with sharp spires of chimneys and 

celadon outlines of the hills on the horizon29.  The graphic tissue of 

the Ostrava series, with a different “kind” of transparency, a type of 

line and script, dialogues both with the softness of lichen-like Times30 

and with precise, more geometric Labyrinths, Hours and finally with 

the “cosmic” series. I have an impression that Joanna Imielska’s 

drawing handwriting has described another circle of a spiral and 

again refers to nature. Only that biological laces were replaced by 

lines “stolen” from graphic records of scientific observations and 

newly arranged into natural currents of non-existing rivers, runic 

descriptions of the landscape.

29 The title Ostrava 8 – Colours of Ostrava seems to refer to the name 
of the festival, which takes place in the museum and entertainment 
complex of the lower Vítkovice Area.

30 Time for Gardens, Time – Drawings.
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Planeta 1, 2016, kalka, papier, cienkopis,  
21 × 59 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Planet 1, 2016, carbon paper, paper, fineliner,  
a21 × 59 cm. Photo: Szymon Kałmuczak    
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Justyna Ryczek

Podróż w czasie,  

wokół czasu,  

przez czas...1

Journey in Time,  
around Time, through Time…1

1 Tytuł nawiązuje do tytułu znanego happeningu Wolfa Vostella z 1964 r.:  
In Ulm, um Ulm und um Ulm herum (W Ulm, pod Ulm i wokół Ulm).

 The title refers to the title of Wolf Vostell’s famous happening In Ulm,  
um Ulm und um Ulm herum [In Ulm, near Ulm and around Ulm] (1964).
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◄  Kształt czasu, wystawa indywidualna, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2008. Fot. Szymon Kałmuczak
The Shape of Time, solo exhibition, Municipal Gallery Arsenał, Poznań, 2008. Photo: Szymon Kałmuczak 

„K
iedy wyruszam w podróż, znikam z map. Nikt nie 

wie, gdzie jestem. W punkcie, z którego wyszłam, 

czy w punkcie, do którego dążę? Czy istnieje jakieś 

«pomiędzy»?”1. Zawieszeni w czasoprzestrzeni, istniejemy 

poprzez utratę konkretnej obecności. Jesteśmy „zniknięci, 

nieobecni” – jak dodaje Olga Tokarczuk. 

Podróże są różne, jak wiemy...

Joanna Imielska jeden ze swoich tekstów rozpoczyna 

słowami: 

„Któregoś listopadowego dnia rozpoczęłam swoją podróż...

Jest to punkt wyjściowy, zaznaczony na skali czasu, data 

symboliczna – ważna jedynie dla mnie. Z tego pierwszego 

punktu zaczęłam wyprowadzać linię... a na tej linii pojawiały 

się co jakiś czas kolejne punkty... a te kolejne punkty to ważne 

zdarzenia i ważne osoby”2.

Efektem tej podróży są prace oraz czas mierzony poszcze-

gólnymi realizacjami. Kolejne cykle rysunków, grupy obrazów jak 

prowadzone dzienniki są zapisem trwającej przez lata podróży 

wewnętrznej. Artystka świadomie zatrzymuje wspomnienia 

upływających dni, miesięcy, zmiany pór roku. Liczony, zauważany 

czas, który znika z map naszego życia. Obok niego rozwija się 

linia skierowana ku przyszłości. 

Nasza podróż rozpoczyna się w momencie wkroczenia na 

wystawę. Podążamy za kompasem wyrysowanych linii. Pogrą-

żeni w spokojnej kontemplacji, znikamy „pomiędzy” rzeczywi-

stością a sztuką. Niczym uważni detektywi śledzimy powolnie 

rozwijające się linie, cienkie, delikatnie zakreślane, ale w swej 

nieuchronności paradoksalnie mocne i nierozerwalne. Wśród 

nich odnajdujemy pozostawione przez artystkę ślady: doznań, 

refleksji, poszukiwań i prób odnalezienia. Nieprzerwane trwa-

nie – jak zapis linii papilarnych świata. Zauważamy również 

proste kształty figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt. 

Geometria kojarzy się z uporządkowaniem, odgórnie wpro-

wadzonym ładem, Imielska jedynie korzysta z geometrii, nie 

stawia jej w centrum. Przywołuje te kształty na wzór ważnego 

wspomnienia, a może głęboko skrywanej tęsknoty za prostotą 

i pewnością świata. Pamiętajmy tak częste w filozofii, a także 

nieobce sztuce połączenie geometrii z możliwością poznania 

i oddania prawdziwego bytu. W dzisiejszym świecie, nawet jeżeli 

zwątpiliśmy w istnienie metafizycznego bytu, nadal podejmujemy 

1  O. Tokarczuk, Bieguni, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 60.
2  Wypowiedź artystki z materiałów archiwalnych.

“W
hen I set off on a journey, I disappear from maps. 

No one knows where I am, still at the starting 

point or already at my intended destination? 

Is there any “in-between”? 1 Suspended in time-space we exist 

through a loss of particular presence. We are “lost, absent”, 

adds Olga Tokarczuk.

Journeys come in all shapes and sizes, as we know...

Joanna Imielska begins one of her texts with the following 

passage: “I started my journey on a day in November...

This is the point of departure, marked on the time axis, 

a symbolic date of importance only for myself. I began to draw 

a line starting with this first point…ever new points appeared 

on this line every now and then…these were the significant 

events and important persons.” 2 

The journey results in particular works and in individual 

projects measured in time. Successive series of drawings, groups 

of paintings, as diary entries, are a record of a lifelong inner 

journey. The artist deliberately retains memories of days and 

months past, of the changes of the seasons of the year. This is 

measured, noticeable time which disappears from our life maps. 

A line heading into the future develops next to it. 

Our journey begins when we enter the exhibition. We follow 

the compass of drawn lines. Immersed in quiet contemplation, 

we disappear “in-between” reality and art. Like watchful de-

tectives we track the unfolding, thin and gingerly delineated 

lines, which are paradoxically durable and unbreakable in their 

inevitability. Among these lines we come across traces left by 

the author; these are traces of experiences, reflections, pursuits, 

and discovery attempts. Incessant existence, as a record of 

fingerprints of the world. We also make note of simple shapes 

of geometric forms: a circle, a square, a triangle. We associate 

geometry with a pre-determined order; Imielska only makes 

use of geometry but does not put it in the centre. She avails 

herself of the above shapes as if they stood for some important 

memory, or perhaps an underlying longing for the simplicity and 

reliability of the world. We should remember the combination 

of geometry with the possibility of cognition and capture of true 

being, so frequent in philosophy and arts. In today’s world, even 

if we doubt the existence of  metaphysical being, we continue to 

1  O. Tokarczuk, Flights, trans. J. Croft, New York: Riverhead Books, 
2018.

2  The artist’s statement from archival materials.
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attempt to come closer to the places that it used to occupy. In 

Joanna Imielska’s oeuvre this attempt is manifest in her interest 

in the life process, the existence of the human being in time, 

man’s immersion in the world and in the present moment in its 

relation to the past and future. We might say after Heidegger 

that the artist focus specifically on being-in-the-world, which 

invariably progresses through time.

Creation likewise needs time, all the more so that Joanna 

Imielska’s drawings are very time consuming and laborious. 

Consistency in creation facilitates a profound and tangible 

experience of time. At times, Time occupies the focal point, 

furnishing the title to a suite of works.

When commenting on Joanna Imielska’s artistic stand, es-

pecially visible in the Time series, Grzegorz Sztabiński indicates 

its similarity to the assumptions of Roman Opałka’s famous pic-

tures featuring rows of numbers. In both cases we obtain unique 

records of time, the difference being that Opałka’s vanishing fig-

ures are a trace of linear time, a single particular time that passes 

incessantly, while Imielska’s lines suggest “the superimposition of 

multiple time dimensions”3. Each figure constitutes a trace of the 

time past and lost; the outlined diverse shapes repeat cyclically, 

laying bare the complexity of time, its inner sense that needs not 

coincide with the external manifestations of passing moments. 

Opałka competes against time, halts it, at the same time showing 

its irreversible working on his face. Imielska accepts the ambiguity 

of time and highlights its existential character. Tracing the multiple 

manifestations of time in nature, she stresses their overlapping 

and intertwining. The time of nature may be the time of man, and 

therefore the artist so often refers to nature. The texture of a leaf, 

its delicate construction, a tangle of miniature twigs or wavy shapes 

resembling amoeba-like marine creatures, as in the drawings of 

the Garden Time series. The primordial character of the drawn 

sections may trigger associations with humanity’s biological her-

itage, since the human being is after all part and parcel of nature. 

Green patches of unfolding creases are indicative of a community 

composed of plants, the minutest of creatures, and man. This is 

a community united by the anatomy of life. Each and every one of 

us possesses multiple traces of such a union, but we have come to 

ignore them in/through culture. “The air that passes through us 

informs us that we are not self-contained, isolated, or limited; on 

3 G. Sztabiński, review of the artistic output in connection with the 
second degree qualification procedure, artist’s archive. 

Kształt czasu, wystawa indywidualna, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2008. Fot. Szymon Kałmuczak
The Shape of Time, solo exhibition, Municipal Gallery Arsenał, Poznań, 2008. Photo: Szymon Kałmuczak
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próby zbliżenia się do miejsc, które on zajmował. W twórczości 

Imielskiej owa próba przejawia się poprzez zainteresowanie 

procesem życia, czasowym trwaniem człowieka, jego zanurze-

niem w świecie i w relacjach teraźniejszości zarówno wobec 

przeszłości, jak i przyszłości. Odwołując się do Heideggera, 

moglibyśmy powiedzieć, że artystka w centrum swej sztuki 

stawia bycie-w-świecie, które zawsze rozwija się w czasie. 

Tworzenie również wymaga czasu, tym bardziej że rysunki 

Imielskiej są bardzo pracochłonne. Konsekwencja w tworzeniu 

umożliwia głębokie, namacalne doświadczanie czasu. Czasami 

Czas znajduje się na pierwszym planie, stając się tytułem cyklu. 

Grzegorz Sztabiński, pisząc o postawie artystycznej Joanny 

Imielskiej, szczególnie widocznej w cyklu Czas, zauważa jej 

powinowactwo z założeniami słynnych „obrazów liczonych” 

Romana Opałki. W obu przypadkach otrzymujemy specy-

ficzne zapisy czasu, jednak gdy zanikające liczby Opałki są 

śladem czasu linearnego, jednego konkretnego czasu, który 

nieustannie upływa, to linie Imielskiej sugerują „nakładania 

się wielu wymiarów czasu”3. Każda liczba to ślad minionego, 

utraconego czasu. Kształty kreślone linią, zachowując różno-

rodność, cyklicznie powtarzają się i ujawniają złożoność czasu; 

jego wewnętrzne odczucie nie musi zlewać się z zewnętrznymi 

przejawami upływających chwil. Opałka rywalizuje z czasem, 

zatrzymuje go, a jednocześnie pokazuje jego nieodwracalne 

działanie na swojej twarzy. Imielska akceptuje wieloznacz-

ność czasu, podkreśla jego egzystencjalny charakter. Śledząc 

wielorakie przejawy czasu w naturze, akcentuje ich wzajemne 

przenikanie się. Czas natury może stać się czasem człowieka, 

dlatego artystka tak często odwołuje się do niej. Faktura liścia, 

jego delikatnie zaznaczana forma, plątanina miniaturowych 

gałązek czy pofalowane kształty przypominające amebowe 

stworzenia morskie, jak w rysunkach z cyklu Czas na ogrody. 

Pierwotność wykreślonych pól może wywoływać skojarze-

nia z biologicznym dziedzictwem ludzkości, przecież człowiek 

stanowi cząstkę natury. Zielone płachty rozwijających się 

fałd sugerują wspólnotę – roślin, najdrobniejszych stworzeń 

i człowieka, jedność połączoną anatomią życia. Znaków ta-

kiego połączenia mamy wiele, ale nauczyliśmy się kulturowo 

je ignorować. „Przepływające przez nas powietrze informuje, 

że nie jesteśmy zamknięci w sobie, izolowani ani ograniczeni, 

3 G. Sztabiński, recenzja dorobku artystycznego w związku z przewodem 
kwalifikacyjnym II stopnia, archiwum artystki. 

Kształt czasu, wystawa indywidualna, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2008. Fot. Szymon Kałmuczak
The Shape of Time, solo exhibition, Municipal Gallery Arsenał, Poznań, 2008. Photo: Szymon Kałmuczak
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Kształt czasu, wystawa indywidualna, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2008. Fot. Szymon Kałmuczak
The Shape of Time, solo exhibition, Municipal Gallery Arsenał, Poznań, 2008. Photo: Szymon Kałmuczak
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Kształt czasu, wystawa indywidualna, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2008. Fot. Szymon Kałmuczak
The Shape of Time, solo exhibition, Municipal Gallery Arsenał, Poznań, 2008. Photo: Szymon Kałmuczak 
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przeciwnie – wykraczamy ku otwartej przestrzeni, która nas 

ogarnia i umożliwia zjednoczenie z całością, w jakiej istnie-

jemy” – pisze Jolanta Brach-Czaina. – „Można powiedzieć, 

że jest to dostępna każdemu, naturalna forma mistycznego 

doświadczenia świata, na którą nie zwracamy uwagi”4. Czasami 

pomocne w zauważeniu mogą stać się subtelne linie kreślo-

ne ręką artysty/artystki. One wyznaczają kierunek naszych 

poszukiwań. Jednak drogi bywają pogmatwane i kręte oraz 

nie każda podróż musi zakończyć się sukcesem. Stąd ostatnio 

tworzony cykl nosi nazwę Labirynt. 

W tych pracach linie zagęszczają się i krzyżują, często za-

mknięte przez okalające je odmienne kształty. Czy jest wyjście 

z tytułowego labiryntu? A jeżeli labiryntem jest nasze życie, to 

czy jedynym „wyjściem” jest jego kres, czyli śmierć? W spokojne 

wcześniej rysunki wkradają się niepokój i niepewność, a może 

były tam od zawsze...

Równocześnie niektóre Labirynty przypominają wschodnie 

mandale, kruche, chwilowe zapisy piasku oddające porządek 

wszechświata. Jak wiatr rozwiewa doskonałe symbole, tak 

każda następna chwila zamazuje prosty obraz rzeczywistości. 

W opisywanych rysunkach głęboko ukryta, drzemie świadomość 

niemożności przedstawienia świata w uporządkowany, prosty 

sposób. Nie znaczy to, że powinno się zaniechać takich prób. 

Działalność artystyczna Imielskiej nie wypełnia się jedynie 

w rysunkach. Obok nich artystka tworzy obrazy. Gdy zestawimy 

rysunki z malarstwem, widać z jednej strony wyraźną różnicę, 

a z drugiej uporczywe kroczenie własną drogą. Rysunki utrzy-

mane są głównie w jednej, często stonowanej kolorystyce: 

brązach, zieleniach, szarościach. Gdy pojawia się wyraźniejszy 

akcent kolorystyczny, na przykład plama czerwieni, jest ona 

zgaszona i stłumiona. Tymczasem malarstwo to feeria kolorów, 

wielość skrzących się, żywych barw. Obrazy skomponowane są 

z rozbuchanych, aktywnych, różnokolorowych elementów, jakby 

potwierdzając, że istotną cechą malarstwa jest użycie koloru. 

Chociaż z czasem coraz bardziej zostają poddane porządkowi 

linii, zamknięte w geometrię figur – kwadrat, trójkąt czy koło. 

Dwa odmienne podejścia współkonstytuują dojrzałą wypowiedź 

artystyczną, w której wspólne pozostają rozważane problemy. 

Powstaje sztuka otwarta i wrażliwa.

Konsekwentnie odbywana Podróż trwa...

4  J. Brach-Czaina, Błony umysłu, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2003, s. 28.

the contrary, we venture towards an open space which enfolds 

us, making it possible to unite with the whole in which we exist”, 

says Jolanta Brach-Czaina. “We can say that this is a commonly 

accessible, natural form of a mystic experience of the world that 

we miss.” 4 Sometimes our observations may be helpfully triggered 

by the subtle lines that an artist draws. They signpost our pursuits. 

However, roads may be tangled and pot-holed and not all journeys 

must be successful. Hence the author has recently been at work 

on the Labyrinth cycle. In the works of the cycle the lines grow 

dense, intersect with one another, and are frequently contained 

within the different surrounding shapes. Is there a way-out of this 

labyrinth? Or, if our life is a labyrinth, is its end, or death, the only 

possible “wayout”? The drawings, so calm and serene a moment 

earlier, are all of a sudden expressive of unrest and uncertainty, 

which on second thought may have been there all the time... At the 

same time some Labyrinths resemble eastern mandalas, fragile and 

transient records in the sand that reflect the order of the universe. 

As the wind blows off perfect symbols, so does every successive 

moment blur a simple image of reality. Underpinning the drawings 

under consideration there is a lurking awareness of the impossibility 

of representing the world in an ordered and simple manner. This 

does not mean, however, that we should cease to try. 

Joanna Imielska’s artistic pursuits are not confined to 

drawings only. She also paints. When we compare drawings with 

paintings we can on the one hand observe a marked difference, 

on the other hand we note the artist’s consistent following her 

own path. In the drawings we mainly see one, often subdued 

colour palette - browns, greens, and greys. When a more pro-

nounced colour accent appears, for instance a patch of red, it is 

likewise subdued and muffled. Paintings, on the other hand, are 

a veritable colour feast, a multiplicity of bright, even garish hues. 

Paintings are composed of exaggerated, active, and varicoloured 

elements, as if to prove that the use of colour is a constituent 

element of painting. Still, in time they are more and more subject 

to the order of the line, confined to the geometry of figures, 

a square, a triangle, or a circle. Two different approaches that 

jointly contribute to a mature artistic expression, where the 

problems considered remain a common denominator. An open 

and sensitive art is born. 

The Journey consistently goes on...

4  J. Brach-Czaina, Błony umysłu [Membranes of the Mind], Warszawa: 
Wydawnictwo Sic!, 2003, p. 28.

Kształt czasu, wystawa indywidualna, Galeria WizyTUjąca, Warszawa, 2008. Fot. Szymon Kałmuczak
The Shape of Time, solo exhibition, WizyTUjąca Gallery, Warszawa, 2008. Photo: Szymon Kałmuczak
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J
ak powszechnie wiadomo, geometria posiada niezwykle 

bogaty potencjał artystyczny, co po wielokroć odkrywać 

można w rozmaitych przejawach sztuk wizualnych. Jej 

bogata symbolika, wpisywana w struktury architektoniczne czy 

„ukrywana” w kompozycjach dzieł malarskich lub rzeźbiarskich, 

jak również jej moc przydatna w porządkowaniu relacji struktu-

ralnych szeroko pojmowanego obrazu czy układu przestrzen-

nego – od wielu stuleci stanowiły przedmiot zainteresowania 

twórców bez względu na ewentualne różnice stylistyczne, 

wynikające z ich indywidualnych preferencji „czysto” arty-

stycznych. Warto przypomnieć również, że geometria objawiła 

swą obecność, w niemalże „sterylnej” postaci, w twórczości 

szerokiego grona awangardowych abstrakcjonistów ubiegłego 

wieku, jakże często występując w tym przypadku w kontekście 

bardzo radykalnych i dogmatycznych jednocześnie programów 

i preferencji twórczych. A jednak, jak sugeruje Julita Deluga 

w swym tekście zatytułowanym Między geometrią a światłem: 

„geometria, pojęta w sposób, w jaki rozumieli ją artyści awan-

gardowi […], aktualnie nie jest zbyt inspirująca, a przedstawiciele 

młodego pokolenia artystów raczej rzadko podejmują próby jej 

rewitalizacji czy unowocześnienia”1. Nie wchodząc w polemiki 

z autorką zacytowanej powyżej wypowiedzi, należy zauważyć, że 

jej spostrzeżenie pośrednio zwraca naszą uwagę na inną jeszcze, 

moim zdaniem, arcyważną kwestię. Otóż obecnie niezwykle 

interesujące wydawać się mogą te poszukiwania artystyczne, 

które stanowią próbę przewartościowania pewnych utopii 

i dogmatycznych postulatów wykorzystania geometrii przez 

ubiegłowiecznych reprezentantów „geometryzującej awangardy”, 

co wbrew pozorom daje o sobie znać dzisiaj w poszukiwaniach 

jak najbardziej współcześnie pojmowanej sztuki, między innymi 

tej tworzonej przez Joannę Imielską – autorkę wielu znakomitych 

prac z dziedziny rysunku i malarstwa.

Artystka ta od samego początku swojej drogi twórczej 

przypisywała geometrii fundamentalne znaczenie dla procesów 

kreowania rysunkowego czy malarskiego obrazu. Geometryczne 

uproszczenia i akcentowanie geometrycznej konstrukcji kom-

pozycyjnej były i są zapewne nadal dla autorki artystycznym 

środkiem dla uniezależnia powstającego dzieła od bezpośredniej 

i imitacyjnej jednocześnie zależności wobec wyglądów rzeczy 

czy „wizji”, pochodzących i zapamiętanych z natury – na przy-

1 J. Deluga, Między geometrią a światłem, „Format. Pismo Artystyczne”, 
nr 66 (3), 2013, s. 54.

A
s we all know, geometry has an extremely rich artistic 

potential, which can be discovered repeatedly in 

various manifestations of visual arts. Its rich sym-

bolism, inscribed in architectural structures or “hidden” in 

compositions of painting or sculptural works, as well as its 

power, useful in organizing structural relations of widely 

understood picture or spatial arrangement – for many 

centuries has been the subject of interest to many artists, 

regardless of possible stylistic differences resulting from 

their individual “purely” artistic preferences. It is also worth 

recalling that geometry revealed its presence, in an almost 

“sterile” form, in the works of a wide group of avant-garde 

abstractionists of the last century, frequently appearing in 

this case in the context of very radical and dogmatic artistic 

programs and preferences. Yet, as Julita Deluga suggests 

in her text entitled Between Geometry and Light: “geometry, 

understood in the way of avant-garde artists (...), is not 

very inspiring at present, and the representatives of the 

young generation of artists rarely attempt to revitalize or 

modernize it” 1.   Without entering into polemics with the 

author of the above quoted statement, it should be noted 

that her observation indirectly draws our attention to 

yet another, in my opinion, extremely important issue. At 

present, those artistic searches may seem outstandingly 

interesting which are an attempt to re-evaluate certain 

utopias and dogmatic postulates of using geometry by the 

representatives of the “geometric avant-garde” from the last 

century. This is something that, contrary to appearances, 

makes itself felt today in the investigations conducted by 

the most contemporary art, including the one created by 

Joanna Imielska, the author of many outstanding works in 

the field of drawing and painting.

From the very beginning of her artistic career, this artist 

has attributed a fundamental meaning to geometry for the 

processes of creating a drawing or painting image. Geometric 

simplifications and accentuation of geometric compositional 

construction were and probably still are an artistic means 

for the Author to make her work independent of direct and 

imitative dependence on the appearance of objects or “vi-

sions”, originating and remembered from nature – e.g. specific 

1 J. Deluga, ‘Między geometrią a światłem’ [Between Geometry and 
Light], Format. Pismo Artystyczne, No. 66 (3/2013), p. 54.

◄  Koło czasu, wystawa indywidualna, Galeria MBWA, Leszno, 2014. Fot. Szymon Kałmuczak
Wheel of Time, solo exhibition, MBWA Gallery, Leszno, 2014. Photo: Szymon Kałmuczak  
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kład określonych motywów pejzażowych, ale oczywiście na 

tym sprawa się nie kończy. Imielska była i jest bowiem nadal 

niezwykle wrażliwa na bogaty potencjał symboliki geometrii, 

między innymi skojarzenia symboliczne, które wywołują pry-

marne figury geometryczne, takie jak: koło, kwadrat i trójkąt 

oraz sugestie metaforyczne, jakie nieść ze sobą mogą elemen-

tarne środki rysunkowe – linia czy kontur. Język geometrii 

oraz estetyka umiaru i prostoty, tak cenione przez artystkę, 

współtworzą w jej twórczości dyskretne, wizualne refleksje 

o czasie, wieczności, nieuchronności przemijania, duchowości 

landscape motifs, but of course this is not the end of the story. 

Imielska was and still is extremely sensitive to the rich potential 

of symbolism of geometry, i.e., inter alia, symbolic associations 

that evoke primary geometric figures, such as: a circle, a square 

and a triangle, and metaphorical suggestions that that can be 

carried by elementary drawing means, i.e.: a line or a contour. 

The language of geometry and the aesthetics of moderation 

and simplicity, so valued by the artist, co-create in her art 

discreet, visual reflections on time, eternity, inevitability of 

passing, spirituality and interweaving in the surrounding world, 

but also in the dimension of individually understood human 

existence, what is ordered and what cannot be rationally 

predicted and classified.  Imielska attaches great importance 

to intuition in her art and is far from the scientistic ambitions 

of some representatives of the radical and at the same time 

hermetic “art of geometry” of the last century. Besides, despite 

the obvious respect for the achievements of selected artists 

believing in the utopias of avant-garde and modernism, in her 

own work she tries resolutely to go beyond their borders. For 

example, this can be seen in typical of Imielska series entitled 

oraz przeplataniu się w otaczającym nas świecie, ale również 

o wymiarze indywidualnie pojmowanych ludzkich egzystencji, 

tego, co uporządkowane i tego, czego nie sposób w racjonalny 

sposób przewidzieć i sklasyfikować. Imielska przypisuje w swej 

sztuce duże znaczenie intuicji i daleka jest w tym od scjenty-

stycznych ambicji niektórych reprezentantów ubiegłowiecznej 

radykalnej i hermetycznej jednocześnie „sztuki geometrii”. Poza 

tym, pomimo oczywistego szacunku wobec dorobku wybranych 

twórców wierzących w utopie awangardyzmu i modernizmu, 

we własnej twórczości stara się ona zdecydowanie wykraczać 

Koło czasu, wystawa indywidualna, Galeria MBWA, Leszno, 2014. Fot. Szymon Kałmuczak
Wheel of Time, solo exhibition, MBWA Gallery, Leszno, 2014. Photo: Szymon Kałmuczak 

Koło czasu, wystawa indywidualna, Galeria MBWA, Leszno, 2014. Fot. Szymon Kałmuczak
Wheel of Time, solo exhibition, MBWA Gallery, Leszno, 2014. Photo: Szymon Kałmuczak 
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poza ich granice. Przykładowo można to dostrzec w reprezenta-

tywnym dla twórczości Joanny Imielskiej cyklu zatytułowanym 

Czas, który zdaniem Grzegorza Sztabińskiego wykazuje pewne 

podobieństwo do „obrazów liczonych” Romana Opałki, lecz: 

„mamy [tutaj także] do czynienia z sugestią nakładania się wielu 

wymiarów czasu”2, a nie tylko odmierzeniem jego linearnego, 

bezpowrotnego upływu.

Na podobnej zasadzie mogą odbywać się w twórczości 

Imielskiej przewartościowania dotyczące nieradykalnego 

wykorzystania geometrii, niejako wbrew pewnym „moderni-

stycznym przyzwyczajeniom” i stereotypom. Sytuacja taka staje 

się zdecydowanie zauważalna w rysunkowych seriach artystki 

zatytułowanych odpowiednio: Labirynty, 24 godziny oraz Zapisane 

godziny. W pierwszym ze wspomnianych cykli, realizowanym 

przez autorkę w latach 2008–2012, Imielska wyraźnie odnosi 

się do geometrycznej konstrukcji rysunkowego obrazu oraz do 

wykorzystania form geometrycznych, takich jak koło, kwadrat 

czy epizodycznie odwrócona mandorla. A jednak geometria nie 

występuje tu w postaci surowej i „sterylnej”. Artystka stosuje 

bowiem w swoich Labiryntach praktykę nakładania motywów 

i obrazów, nadal jednak odnosząc się do preferencji estetyki 

umiaru i artystycznej powściągliwości. I tak przykładowo: 

struktury syntetycznie przedstawionej świetlistej koronki 

lub linearnie ukazanych unerwień liści (notabene istniejące 

już we wcześniejszych realizacjach autorki) przenikają się tu 

z motywami geometrycznych, a także nieregularnych w formie 

labiryntów. W innych z kolei przypadkach prymarne formy 

geometryczne, takie jak koło czy kwadrat, nałożone zostają 

na cytowane przez artystkę plany i mapy miast. Intrygujące 

wrażenie robią także labirynty wpisane w plan kwadratu, prze-

nikające się z fragmentami odręcznie zapisanego tekstu, nie 

do końca czytelnego i akcentującego swoją obecność przede 

wszystkim jako specyficzna, aczkolwiek konkretna i rozpozna-

walna jednocześnie „struktura znakowa”. W efekcie finalnym nie 

mamy tu do czynienia z prymatem „ascetycznej geometrii”, lecz 

z kompozycjami, które kojarzą się raczej z ideą „podwójnego 

kodowania”, gdzie formy geometryczne oraz bardziej rozpo-

znawane i znane nam motywy (o mniejszym niejako „współ-

czynniku abstrakcyjności”) współistnieją ze sobą w doskonałej 

koegzystencji, pogłębiając jednocześnie wymowę metaforyczną 

2 Grzegorz Sztabiński, recenzja dorobku artystycznego w związku z 
przewodem kwalifikacyjnym II stopnia (archiwum artystki).

Time, which, according to Grzegorz Sztabiński, shows a certain 

similarity to Roman Opałka’s “counted paintings”, but: “we are 

[also] dealing [here] with a suggestion of overlapping many 

dimensions of time”2, and not only with the measurement of 

its linear, irreversible passage.

Similarly, in Joanna Imielska’s works, one can trace reval-

uations concerning the non-radical use of geometry somehow 

against certain “modernist habits” and stereotypes. This situation 

becomes definitely noticeable in the artist’s drawing series entitled 

respectively: Labyrinths, 24 Hours and Saved Hours. In the first of 

the mentioned series, realized by the author between 2008 and 

2012, Joanna Imielska clearly refers to the geometric construction 

of the drawing image and to the use of geometric forms, such as 

a circle, a square or an episodically inverted mandorla. However, 

geometry does not appear here in a raw or “sterile” form. For in 

her Labyrinths, Imielska applies the practice of overlapping motifs 

and images, but still referring to the preferences of the aesthetics 

of moderation and artistic restraint. For example, the structures 

of synthetically presented luminous lace or linearly depicted leaf 

innervations (nota bene already existing in the Author’s earlier 

works) intertwine with geometric motifs, as well as with irregular 

in form labyrinths. In other cases, basic geometrical forms, such 

as a circle or a square, are superimposed on plans and city maps 

quoted by the artist. The labyrinths inscribed in the square, per-

meating with fragments of a handwritten text, not quite legible 

and emphasizing its presence primarily as a peculiar, yet at the 

same time, concrete and recognizable “sign structure”, also make 

an intriguing impression. In the final effect, we are not  dealing 

here with the primacy of “ascetic geometry”, but rather with 

compositions that are rather associated with the idea of “double 

coding”, where geometric forms and more recognizable and famil-

iar motifs (with a smaller, as it were, “coefficient of abstraction”) 

coexist perfectly, simultaneously deepening the metaphorical 

message and a particular kind of emotionality of the drawings 

created in this way.  In the case of Labyrinths, another issue de-

serves attention: the luminosity of black-and-white compositions, 

which weakens the linearity of geometric forms and gives them an 

almost supersensible aspect of artistic influence. The metaphorical 

meaning of Labyrinths is associated with a broadly understood 

postmodern uncertainty about the possibility of presenting the 

2 G. Sztabiński, review of the artistic output in connection with the 
second degree qualification procedure, (artist’s archive). 

oraz szczególnego rodzaju emocjonalność tak wykreowanych 

rysunkowych obrazów. W przypadku Labiryntów na uwagę 

zasługuje jeszcze jedna kwestia: świetlistość czarno-białych 

kompozycji, która osłabia linearyzm geometrycznych form 

i nadaje im niemalże ponadzmysłowy aspekt artystycznego 

oddziaływania. Wymowa metaforyczna Labiryntów kojarzy się 

natomiast z szeroko pojmowaną ponowoczesną niepewnością 

co do możliwości przedstawienia świata i ludzkich problemów 

w uporządkowany i zdecydowanie zamknięty i ostateczny 

sposób, co również dalekie jest od powszechnie wyznawanych 

ongiś modernistycznych utopii i kulturowych paradygmatów. 

Rezerwa wobec oschłego i bezdusznego geometryzmu daje się 

również zauważyć w serii zatytułowanej 24 godziny, zrealizowanej 

przez artystkę w 2010 roku. W pracach tych zainteresowania 

autorki koncentrują się na pojmowaniu fenomenu czasu w spo-

sób bardziej „spersonalizowany”, a więc można powiedzieć, że 

artystka skupia się na własnym, wewnętrznym jego odczuwa-

niu i próbie metaforycznego przedstawienia wspomnianych 

wrażeń poprzez lapidarnie określone „rysunkowe zapisy”. Koło 

aluzyjnie imituje tutaj plansze zegara, bez potrzeby dosłownego 

pokazywania poszczególnych cyfr oznaczających godziny czy 

realistycznie odwzorowanych zegarowych wskazówek. Wy-

korzystanie specyficznych wizualnych cytatów – zapisów EKG 

czy rytmu snu, listów ujawniających niepowtarzalny charakter 

indywidualny ich autorów oraz specyficzne wpisanie ich w koła 

imitujące tarcze zegarów – buduje w tym przypadku sugestię 

wizualną odmierzania upływającego czasu, naznaczonego 

jednak stygmatem indywidualnych śladów ludzkiej, jednostko-

wej egzystencji. Prostota połączenia elementów składowych 

w określone kompozycyjne całości oraz emocjonalny i seman-

tyczny ładunek przywołanych wizualnych przytoczeń kreują 

tu specyficzny kontekst funkcjonowania geometrycznych form 

i podziałów – kontekst silnie uaktywniający symboliczny potencjał 

geometrii, który jakże często w przypadku sterylnej, „czysto” 

geometrycznej struktury malarskiej bądź rysunkowej może 

być nie do końca odbieralny i sugestywny dla ewentualnych 

odbiorców. Ciekawa gra z geometrią da się również zauważyć 

w serii rysunków pod tytułem Zapisane godziny, nad którymi 

Imielska pracowała w latach 2011–2013. Prace te traktować 

można jako rodzaj quasi-kalejdoskopów, na które składają się 

starannie wybrane i skomponowane według przyjętej zasady 

geometrycznej cytaty (są to po raz kolejny: zapisy EKG i rytmu 

snu oraz fragmenty struktur kartograficznych), ale kompozycje 

world and human problems in an orderly, definitely closed and 

final way, which is also far from the modernist utopias and cultural 

paradigms that used to be commonly professed. The reticence 

about dry and soulless geometrism can also be seen in the series 

entitled 24 Hours, realized by the artist in 2010. In these works, 

the artist’s interests focus on understanding the phenomenon 

of time in a more “personalized” way, so one can say that the 

artist focuses on her own, inner feeling of time and an attempt at 

metaphorical representation of the aforementioned impressions 

through concisely defined “drawing records”. The circle imitates 

here in an allusive way a clock face, without the need to literally 

show individual digits indicating hours or realistically represented 

clock hands. The use of specific visual quotations: ECG records 

or the rhythm of a dream, letters revealing the unique individ-

ual character of their authors and their specific inscription in 

circles imitating clock faces – all that in this case creates a visual 

suggestion of measuring the passing time, however, marked by 

the stigma of individual traces of human individual existence. 

The simplicity of combining the components into specific com-

positional wholes and the emotional and semantic load of the 

visual quotations cited here – creates a specific context for the 

functioning of geometric forms and divisions – a context that 

strongly activates the symbolic potential of geometry, which in 

the case of sterile “purely” geometric painting or drawing struc-

tures may not be fully perceivable and suggestive for potential 

audience.  An interesting game with geometry can also be seen 

in the series of drawings entitled Saved Hours on which Joanna 

Imielska worked between 2011 and 2013. These works can be 

treated as a kind of quasi-kaleidoscopes, consisting of quotations 

carefully selected and composed according to the adopted ge-

ometric principle (these are once again: ECG and sleep rhythm 

records and fragments of cartographic structures), but these 

compositions, similarly to arrangements in kaleidoscopes, con-

tain an element of unpredictability and surprising changeability. 

A similar kaleidoscope game, based on pure colour relations, 

however, takes place in the painting series entitled Microcosm. 

In this case, the changeability of the system of coloured modular 

geometric elements provokes different moods and multifarious 

emotional impacts of particular paintings, similar to each other, 

but also subject to obvious artistic metamorphoses.  As far as 

intriguing painting works are concerned, showing the potential 

of geometry and its contemporary interesting possibilities of use, 

one cannot forget Joanna Imielska’s paintings, which belong to 
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Koło czasu, wystawa indywidualna, Galeria MBWA, Leszno,  
2014. Fot. Szymon Kałmuczak

Wheel of Time, solo exhibition, MBWA Gallery, Leszno, 2014. 
 Photo: Szymon Kałmuczak

Koło czasu, wystawa indywidualna, Galeria MBWA,  
Leszno, 2014. Fot. Szymon Kałmuczak

Wheel of Time, solo exhibition, MBWA Gallery, Leszno, 2014.  
Photo: Szymon Kałmuczak
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te, podobnie jak układy w kalejdoskopach, zawierają w sobie 

pierwiastek nieprzewidywalności i zaskakującej zmienności. 

Podobna kalejdoskopowa gra, oparta jednak o czyste relacje 

kolorystyczne, ma miejsce w serii malarskiej zatytułowanej 

Mikrokosmos. W tym przypadku zmienność układu barwnych, 

modularnych elementów geometrycznych prowokuje odmienne 

nastroje i różnorodne oddziaływanie emocjonalne poszcze-

gólnych obrazów, podobnych do siebie, ale i podlegających 

jednocześnie ewidentnym artystycznym metamorfozom. Jeśli 

chodzi o intrygujące prace malarskie, ukazujące potencjał geo-

metrii i jej współczesne ciekawe możliwości wykorzystania, nie 

można zapomnieć o obrazach Imielskiej przynależnych do cyklu 

zatytułowanego Czas. I tutaj pojawia się optyczna gra związana 

z kolorem oraz dodatkowo intrygujący dialog z obrazem cy-

frowym poprzez próbę „pikselowego” stworzenia kompozycji 

malarskiej. Na szczególną uwagę zasługuje jednak ogromna 

świetlistość nasyconego, żywego koloru przy jednoczesnym 

wyjściu poza jego zmysłowość i czysto powierzchowną sen-

sualność. Obrazem z serii Czas, który czynić może niezwykłe 

silne wrażenie na odbiorcy, jest płótno zatytułowane Żółty 

(2006), na którym czyste podziały geometryczne podlegają 

swoistej dematerializacji poprzez świetliste lśnienie nasyconych 

kolorów i mistrzowsko użytej w sensie chromatycznym bieli. 

Obraz ten budzi niedosłowne skojarzenia z ikoną i kategorią 

blasku, która przybliżać miała człowieka do sfery duchowej, 

co podkreślali w swych pismach Plotyn czy Pseudo-Dionizy 

Areopagita, wyznaczając tym samym istotne preferencje es-

tetyczne dla średniowiecznych koncepcji pojmowania piękna. 

Wspomniany niekonwencjonalny „luminizm”, tak wyraźnie 

dający o sobie znać w omawianym powyżej obrazie, nadaje po 

raz kolejny w twórczości Imielskiej nietypowy wymiar i „nowe” 

życie geometrii oraz powoduje, że w tym akurat przypadku pik-

turalna kompozycja staje się zjawiskiem, a nie tylko i wyłącznie 

mechanicznym podziałem malarskiej płaszczyzny. 

***

Sztuka Joanny Imielskiej stanowi ciekawą i poruszającą 

jednocześnie enklawę w pejzażu współczesnych poszukiwań 

artystycznych. Wyczuwa się, że jej przejawy wynikają z dojrzałych 

wyborów oraz realizacji autentycznych i szczerych zamierzeń 

twórczych autorki. Pomimo zauważalnej spójności, malarskie 

i rysunkowe obrazy tej artystki w harmonijny i zasadny sposób 

łączą pewne antytetyczne sprzeczności, a ich odbiór może od-

the series entitled Time. This is where an optical game connect-

ed with colour appears, and additionally: an intriguing dialogue 

with a digital image through an attempt at “pixel” creation of 

a painting composition. What deserves special attention in this 

case, however, is the enormous brightness of saturated, vivid 

colour, while at the same time going beyond its sensuality and 

purely superficial perceptiveness. Belonging to the Time series 

canvas entitled Yellow (2006) can make a strong impression on 

the viewer. In this picture pure geometrical divisions are subject 

to a kind of dematerialization through the luminous shining of 

saturated colours and white masterfully used in the chromatic 

sense. This image evokes non-literal associations with the icon 

and category of radiance (claritas) that was supposed to bring 

man closer to the spiritual sphere, which was emphasized in the 

writings of Plotinus or Pseudo-Dionysius Areopagite, thus deter-

mining important aesthetic preferences for medieval conceptions 

of understanding beauty. The aforementioned unconventional 

“luminism”, so clearly visible in the painting discussed above, gives 

once again an unusual dimension and a “new” life of geometry to 

the work of Joanna Imielska, and makes, in this particular case, the 

pictorial composition a phenomenon, and not only a mechanical 

division of the painting plane. 

***

Art of Joanna Imielska is an interesting and, at the same 

time, moving enclave in the landscape of contemporary artistic 

explorations. One feels that its manifestations arise from ma-

ture choices and the realizations of the artist’s authentic and 

sincere creative intentions. Despite noticeable consistency, 

paintings and drawings of the artist combine in a harmonious 

and reasonable way some antithetical contradictions, and their 

reception can take place at different levels. For example, Imielska 

intentionally and purposefully provokes visual decorativeness in 

her drawing and painting compositions, but this “decorativeness” 

is actually the first layer in contact with her works. Behind it, 

on closer inspection, their potential of reflective and symbolic 

content makes itself felt. Familiarizing oneself with the various 

manifestations of the artistic output of the author of Labyrinths 

and Saved Hours, it becomes clear that the artist makes geometry 

symbolic and structural foundation of her work, but Imielska 

is far from utopian and, simultaneously, radical beliefs and 

solutions specific to the works of some representatives of  last 

century geometric abstraction. Geometry in terms of Imielska 

does not exist in a clean, dry and sterile form, but appears in 

a reasonable coexistence with other creative solutions that 

allow suggestive activating its symbolic and emotional potential. 

Such treatment of geometry, in a little more general dimension, 

can be also seen as one of the most interesting possibilities of 

unorthodox, modern reincarnations of the ancient language 

of art, revealing its influence in different eras and in various 

contexts of artistic pursuits, the language whose adequate 

and constructive use, however, is, contrary to all appearances, 

one of the most difficult creative challenges which geniuses 

of the past had to face, but which is also open to challenge by 

a contemporary artist.

bywać się na rozmaitych poziomach recepcji. I tak na przykład 

Imielska w zamierzony i celowy sposób prowokuje wizualną 

dekoracyjność w swych rysunkowych i malarskich kompozycjach, 

a jednak „dekoracyjność” ta jest tak naprawdę pierwszą warstwą 

kontaktu ze wspomnianymi dziełami, za którą, przy bliższym oglą-

dzie, daje o sobie znać potencjał ich refleksyjnej i symbolicznej 

zawartości. Przy bliższym poznaniu poszczególnych przejawów 

dorobku twórczego autorki Labiryntów i Zapisanych godzin jasne 

staje się, że artystka ta czyni z geometrii symboliczny i struktu-

ralny fundament swojej twórczości, a jednak daleka jest ona od 

utopijnych i radykalnych jednocześnie przekonań i rozwiązań 

charakterystycznych dla dokonań niektórych reprezentantów 

ubiegłowiecznej abstrakcji geometrycznej. Geometria w ujęciu 

Imielskiej nie istnieje w czystej, suchej i sterylnej postaci, lecz 

trwa w zasadnej koegzystencji z innymi rozstrzygnięciami 

twórczymi, które pozwalają na sugestywne uaktywnianie 

się jej symbolicznego i emocjonalnego potencjału. Takie po-

traktowanie geometrii w wymiarze nieco bardziej ogólnym 

postrzegać też można jako jedną z ciekawszych możliwości 

nieortodoksyjnych, współczesnych reinkarnacji prastarego 

języka sztuki, objawiającego swe oddziaływanie w różnych 

epokach i w rozmaitych kontekstach poszukiwań artystycznych. 

Jednak jego adekwatne i konstruktywne użycie stanowi wbrew 

pozorom jedno z najtrudniejszych wyzwań twórczych, z jakim 

mierzyć się mogli geniusze przeszłości, ale które pozostaje też 

wyzwaniem otwartym dla artysty współczesnego. 
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Linia – świat i gest. 

Rysunek i malarstwo  

Joanny Imielskiej

Line – the World and Gesture

Joanna Imielska’s  
Drawing and Painting

Hanna Strychalska
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J
oanna Imielska w ciągu ostatnich kilkunastu lat najczęściej 

opisuje rzeczywistość: począwszy od Kosmosu, poprzez 

widoki miast w otoczeniu natury, aż po znaczący szczegół 

– posługując się linią. Stanowi ona główny, bardzo ważny środek 

wyrazu w twórczości artystki. Buduje formy, ich wzajemne 

relacje i stwarza przestrzeń. Ma w sobie siłę różnorodności, 

przemiany i kreatywności. Linia w pracach Imielskiej pokazuje 

potencjał wewnętrznej energii. A jest on zadziwiająco duży, 

stając się źródłem inspiracji dla widza, ale też – cały czas dla 

samej artystki. 

Linia widoczna na średniej wielkości obrazach, barwnych, 

geometrycznych, skomplikowanych kompozycyjnie i wyko-

nanych w technice akrylu na płótnie. Ta punktowo skupiająca 

uwagę na niewielkich rysunkach, działająca daleko posuniętą 

syntezą formy i czystą barwą, wywiedziona z techniki tuszu 

na papierze, dopełniona o akwarelę, gdzie artystka posługuje 

się pędzlem oraz cienkopisem. Linia znana z czarno-białych 

rysunków, z wykorzystaniem cienkopisu na papierze, o cieka-

wym wydłużonym formacie, tak precyzyjnych, że delikatnością 

zaistniałych tu drobnych elementów przypominają one dawne 

grafiki w technikach kwasorytniczych. To za każdym razem jest 

inna linia. Buduje własne formy wynikające z zastosowanych 

materiałów i narzędzi. Ma swój charakter. Stwarza niepowtarzal-

ną atmosferę. W każdym z tych przypadków linia żyje własnym 

i spełnionym życiem, ponieważ pokazuje pełnię możliwości. 

Jej istnienie jest wyrazem konkretnego i zmaterializowanego, 

bardzo konsekwentnie realizowanego przez autorkę pomysłu 

na daną pracę. A patrząc szerzej – cykl malarski lub rysunkowy 

albo też nawiązujący subtelną relację z przestrzenią zestaw 

kameralnych obiektów. Ale o tym ostatnim nieco później. Linia 

więc stanowi mocny budulec kolejnych, różnych wobec siebie 

cykli przedstawień, które jednoczy plastyczne widzenie autorki 

i wypracowana przez nią estetyka. Ulegająca transformacjom, 

a nawet wnikająca w obszar malarstwa linia łączy i zespala – co 

przecież należy do jej charakteru – wszystko w całość. 

Patrząc z perspektywy, zauważamy, że w twórczości Imielskiej 

silna i cierpliwa konsekwencja jest równie ważna jak pulsująca 

samodzielną energią – a jednak prowadzona pod skupioną i czułą 

kontrolą – droga jej linii. Wszystkie prace artystki z interesują-

cego nas w tych rozważaniach przedziału czasu są przejawem 

dojrzałego i rozpoznawalnego warsztatu oraz wyobraźni, a także 

wytrwałości i precyzji. W tym Imielska przypomina dawnych 

mistrzów miniatur i dzieł z zakresu jubilerstwa.

F
or the last dozen or so years Joanna Imielska, has most 

frequently described reality – from the Cosmos, through 

cityscapes surrounded by nature, up to a significant de-

tail – using a line. It has been the main, very important means 

of expression in the artist’s works. It builds forms, their mu-

tual relations and creates space. It has the power of diversity, 

transformation and creativity. The line, in the Imielska’s works, 

shows the potential of internal energy. And this potential is 

surprisingly high, becoming a source of inspiration for a viewer, 

but also – all the time – for the artist herself. 

The line has been visible on medium size pictures, colourful, 

geometric, compositionally complicated and made in the acrylic 

technique on canvas. This technique, focusing attention on 

small drawings, working with an advanced synthesis of form 

and pure colour, derived from ink technique on paper, comple-

mented by watercolour, where the artist uses a paintbrush and 

fineliner. The line known from black-and-white drawings, using 

a fineliner on paper, with an interesting elongated format, the 

drawings so precise that by the delicacy of the small elements 

present here resemble old graphics in etching techniques. It 

is a different line every time. It builds its own forms, resulting 

from the materials and tools used. It has its own character. It 

creates a unique atmosphere. In each of these cases, the line 

lives its own and fulfilled life, because it shows its full potential.

Its existence is an expression of a concrete and materialized, 

very consistently implemented by the author, idea for a given 

work. And looking at it more broadly – for a painting or drawing 

series, or a set of intimate objects establishing a subtle relation 

with space. But about the latter a bit later. The line then has 

been a strong building block of successive, different series of 

representations, united by the artist’s vision and aesthetics 

developed by her. The line, which undergoes transformations 

and even penetrates into the area of painting, connects and 

unites – which is, after all,  a part of its character – everything 

into a whole. 

Looking from the perspective, we notice that in the Joanna 

Imielska’s works, a strong and patient consistency is as important 

as the path of her lines, pulsating with independent energy – and 

yet guided by focused and tender control. All the artist’s works, 

from the period of time we are interested in, are a manifestation 

of mature and recognizable technique and imagination, as well 

as perseverance and precision. In this Imielska resembles old 

masters of miniatures and jewellery.

◄  Początek i koniec?, wystawa indywidualna, Polanicka Galeria Sztuki Akwarium, Polanica-Zdrój, 2016. Fot. Joanna Imielska
The Beginning and the End?, solo exhibition, Aquarium Polanica Art Gallery, Polanica-Zdrój, 2016. Photo: Joanna Imielska 
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W technice akrylu zauważamy doskonale wyznaczone 

linie, które często określają wielorakie, drobne, ale uporząd-

kowane kształty. Tworzą wyrafinowane układy, w różnym 

stopniu dynamiczne. Są promieniste, rytmiczne, wzajemnie 

się przenikają. Zagęszczone, działają barwnymi płaszczyznami 

i kontrastami walorów. Powstałe kompozycje przypominają 

kryształy, mozaiki i kalejdoskopy. Choć przeobrażone linie mają 

zakreślone obszary, op-artowsko drżą w zmienności barw i ich 

nasyceniu. Napływają i cofają się w głąb siebie. Pulsują, a nawet 

wirują. Rozbłyskują światłem. Wyobrażenia te nie są jedynie 

znakami, które przyciągają naszą uwagę i intrygują, przynosząc 

skojarzenia z kolorowymi przedmiotami, mocno angażującymi 

In the acrylic technique, we notice the lines marked out 

perfectly, which often define multiple, tiny but ordered shapes. 

They create sophisticated systems, dynamic in a various de-

gree. They are radiant, rhythmic, they permeate each other. 

Condensed, they act with colourful planes and contrasts of 

valeurs. Created compositions resemble crystals, mosaics and 

kaleidoscopes. Though the transformed lines have outlined areas, 

in an op art manner they are trembling in the changeability of 

colours and their saturation. They are coming and going back 

inside themselves. They are pulsating and even whirling. They 

are flashing with light. These images are not just signs that 

attract our attention and puzzle us, bringing associations with 

wzrok i umysł. Te okręgi, kule, planety symbolizują najwyższy 

porządek – Kosmos.

Blisko tych obrazów są wielkoformatowe, czarno-białe 

przedstawienia powstałe w technice kserografii i ołówka na 

papierze. Jedne oddziałują wyłącznie czarną, cienką i dość 

swobodną, ale naznaczoną rytmem linią na białym tle. Są auten-

tycznym zapisem wewnętrznych rytmów ludzkiego organizmu. 

Inne natomiast robią wrażenie „wykreślną” i skomplikowaną 

naprzemiennością czarnych i białych płaszczyzn, a także „skry-

stalizowanym” porządkiem. To również plastyczna charakte-

rystyka koła i okręgu. Kilka lat temu tak zinterpretowałam 

colourful objects, strongly involving the eye and mind. These 

circles, spheres, planets symbolize the first order – the Cosmos.

Close to these paintings, there are large, black and white 

representations, created in xerography and pencil on paper 

technique. Some of them make an impact only by means of 

a black, thin and quite casual, but marked with rhythm, line 

on a white background. They are an authentic record of the 

human body’s inner rhythms. Others, on the other hand, make 

an impression by “plotted” and complicated alternation of black 

and white planes, as well as by “crystallized” order. This is also 

a vivid characteristic of a wheel and a circle. Several years ago 

Notatki z podróży, wystawa indywidualna, Galeria Miejska BWA, Galeria Kantorek, Bydgoszcz, 2018. Fot. Joanna Imielska
Travel Notes, solo exhibition,  BWA City Gallery, Kantorek Gallery, Bydgoszcz, 2018. Photo: Joanna Imielska

Zapisane godziny, wystawa indywidualna, Galeria Wspólna, Bydgoszcz, 2014. Fot. archiwum Galerii Wspólnej
Saved Hours, solo exhibition, Wspólna Gallery, Bydgoszcz, 2014. Photo: the Wspólna Gallery archive
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te prace: „Okręgi, kule i soczewki. Obraz kosmosu, ludzkiego 

oka i świadomości na przestrzał. W liniach zaszyfrowany rytm 

serca, mózgu oraz niepowtarzalny gest ręki i charakter pisma. 

Człowiek i świat w syntetycznym, przenikliwym obrazie Joanny 

Imielskiej”11.

Linia, a może tym razem plama? Jest tuszowa, pojedyncza 

i barwna, stając się śladem miękkiego pędzla na białej i fakturalnej 

kartce papieru. Buduje bardzo syntetyczną formę. Właściwie 

to jedynie sugestia: samotnej planety, widoku nocnego miasta, 

góry ukoronowanej obłokiem czy stawu z odbiciem nieba. Widać 

tu wyraźnie inspirację sztuką Wschodu: Chin i Japonii. Formy 

przywodzą na myśl charakterystyczne znaki chińskiego alfabetu. 

To jakby dalekie echo jego kunsztu, swobody i miękkości linii. 

I zupełnie tak jak owe wschodnie znaki formy te łączą w sobie 

wartość informacji i typową, egzotyczną estetykę, czytelność 

i dekoracyjność. Znacząca, a zarazem wieloznaczna plama 

czerwieni na białym tle tworzy malarskie haiku.

W technice tuszu na papierze, uzupełnionej akwarelą 

i kolażem przy bardzo charakterystycznym użyciu cienkopisu, 

który przypomina nieco tradycyjne piórko, wydaje się, że linia 

nie ma granic. Jest cienka i giętka. Swobodnie i precyzyjnie 

stwarza wszystko, co chce. Ale nie jest to linearna ekwili-

brystyka. Linia ta chce być czytelna. Formy, które buduje, 

otoczone są przestrzenią i światłem – nawet wtedy, gdy 

wzajemnie się na siebie nakładają i przenikają. Tak powstałe 

wyobrażenia, skomponowane z fragmentów realnego świata, 

dążą do symbolu. A sama linia wyróżnia się daleką perspek-

tywą rozpoznania i wyobraźnią. Łączy w ostrym prześwicie 

rzeczywistość Kosmosu z obrazem europejskiej cywilizacji, 

stworzonej przez człowieka, oraz znaczącym szczegółem – 

doskonałą bryłą lub cząstką organiczną. Materializuje planety, 

konstelacje i mgławice. Odzwierciedlając jakby spojrzenie 

z Kosmosu w stronę Ziemi, przedstawia mapy, rzuty oraz 

widoki znajomych sobie miast, konkretne obiekty archi-

tektury, mosty i rzeki. Przez moment, spoglądając uważnie, 

dostrzegamy ludzkie sylwetki. Oto niezmiernie odległa i bliska 

nam rzeczywistość. Istnieje ona jednocześnie, w oparciu o tę 

samą zasadę, dziwnie płynna, ulotna, przemijalna, pokazana 

w aurze pogodnej nostalgii.

1 H. Strychalska, Sztuka aranżacji, „Bydgoski Informator Kulturalny”, 
wrzesień 2016, nr 11 (477), s. 21.

I interpreted these works in this way: “Circles, spheres and 

lenses. The image of the cosmos, human eye and conscious-

ness through and through. Encrypted in the lines rhythm of 

the heart, brain as well as the unique gesture of the hand and 

the character of writing. Man and the world in the synthetic, 

penetrating image by Joanna Imielska”11.

The line, or maybe this time a patch? It is inked, single and 

colourful, being a trace of a soft brush on a white and textured 

sheet of paper. It creates a very synthetic form. Actually, it is 

merely a suggestion: of a lonely planet, a view of the night city, 

a mountain crowned with a cloud, or a pond with a reflection 

of the sky. One can clearly see here taking an inspiration from 

the art of the East: China and Japan. The forms bring to mind 

characteristic signs of the Chinese alphabet. It is like a distant 

echo of its craftsmanship, freedom and softness of lines. And 

just like those Eastern signs, these forms combine the value of 

information and typical, exotic aesthetics, legibility and deco-

rativeness.  A significant, yet ambiguous patch of red against 

a white background creates a painting haiku.

In the technique of ink on paper, which has been supple-

mented with watercolour and collage with the very characteristic 

use of fineliner, which is somewhat reminiscent of a traditional 

fountain pen, it seems that the line has no boundaries. It is thin 

and flexible. Freely and precisely it creates everything it wants. 

But it is not a linear acrobatics. This line wants to be legible. The 

forms it builds are surrounded by space and light. Even when 

they overlap and penetrate each other. Images created in this 

way, composed of fragments of the real world, are aiming at 

a symbol. And the line itself is distinguished by its distant per-

spective of recognition and imagination. It connects, in sharp 

clarity, the reality of the Cosmos with the image of European 

civilisation, created by man, and a significant detail – a perfect 

solid or organic particle. It materialises planets, constellations 

and nebulae. Reflecting as if a gaze from the Cosmos towards 

the Earth, it presents maps, projections and views of familiar 

cities, specific architectural objects, bridges and rivers. For 

a moment, in a careful look, we see human silhouettes. This is 

an extremely distant and close to us reality. It exists simulta-

neously, based on the same principle, strangely fluid, fleeting, 

transient, shown in an aura of serene nostalgia.

1 Hanna Strychalska, ‘Sztuka aranżacji’ [The Art of Arrangement], 
Bydgoski Informator Kulturalny XI 2016, No 11 (477), p. 21.

Płynący przez Ogród Yu strumień z cyklu Szanghaj, 2018, tusz, cienkopis na papierze, 17 × 23 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Stream Flowing through Yu Garden from the series Shanghai, 2018, ink, fineliner on paper, 17 × 23 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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W dalszym ciągu tajfun z cyklu Szanghaj, 2018, tusz, cienkopis na papierze, 17 × 23 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Still a Typhoon from the series Shanghai, 2018, ink, fineliner on paper, 17 × 23 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Lilia wodna z cyklu Szanghaj, 2018, tusz, cienkopis na papierze, 17 × 23 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Water Lily from the series Shanghai, 2018, ink, fineliner on paper, 17 × 23 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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W innej odsłonie tej samej techniki mieszanej linia tworzy 

miejscowo rodzaj siatki, sugeruje powikłanie. Jest dekoracyjna, 

zawiera w sobie nutę ekspresyjnego dramatyzmu. Te rysunki 

zbudowane są z form cięższych wizualnie ze względu na za-

gęszczenie linii i bardzo znaczące wykorzystanie kolażu. Elementy 

kompozycji piętrzą się i metafizycznie wznoszą. Rozpoznajemy 

na nich górzysty pejzaż, skupiska malowniczych domów w do-

linach oraz ciemną gęstwinę starych lasów. W podtekście – to 

obraz ludzkiego życia, które wtopione jest w naturę. Istnieje 

wraz z nią, w rzadkiej już dziś symbiozie.

A teraz przypatrzmy się pracom wykonanym w papierze. 

Widzimy na nich ślady, a raczej rytm odręcznego, drobnego 

pisma ołówkiem lub długopisem. Wygląda to jak linearny wzór, 

powstały jednak inaczej niż zwykle. Składa się on z nieskończonej 

ilości podobnych, a więc nie takich samych znaków graficznych. 

I nie ożywia on jedynie płaszczyzny pożółkłej kartki papieru, ale 

indywidualnie ją naznacza. Przedstawienia te w pewnym sensie 

łagodnie wchodzą w relację z przestrzenią poprzez elementy 

papierowego kolażu i przypominają niewielkie obiekty. Prezen-

towane są za szkłem i oprawione w drewniane ramy. Prostota 

i wyrazistość zastosowanych tu materiałów powodują, że prace 

te mają w sobie coś ujmującego. Czujemy tchnienie przeszłości 

i kameralnych ekspozycji cennych przedmiotów. Do czasu mi-

nionego przenosi odbiorcę także technika ich wykonania. Wiele 

z nich jest rodzajem plecionki. Przypominają więc przedmioty 

ręcznie wyplatane z wikliny czy też tak samo powstające tkaniny 

artystyczne. Częścią tej techniki są również: nawarstwienie, 

zwinięcie, przycięcie, a także rozchylenie pojedynczych elemen-

tów plastycznego wyobrażenia. Delikatne efekty są źródłem 

światłocienia. To ciekawe, że prace te możemy interpretować 

w atmosferze sztuki konceptualnej, a zarazem w otoczce sztuki 

dawnej. A jak przejawia się w nich istnienie linii? W niebanalny 

i zasugerowany już sposób. Zróżnicowana linia wynika z opisanej 

techniki, ze wspomnianego rytmu przeplatania, zwijania oraz 

nakładania na siebie warstw papieru. To również kolejne karty 

rytmicznie zakomponowane przez pismo. I jeszcze – jeśli można 

tak rzec – przejaw najbardziej wewnętrznego życia linii, który 

w tych zamkniętych za szkłem obiektach „wychodzi na jaw”. 

Wykorzystany przy ich powstaniu papier jest stary i pożółkły, 

i właśnie dzięki ciekawej technice widać, jak jest zróżnicowany 

walorowo. Jest to więc najsubtelniejszy przejaw linii w opisy-

wanych tu pracach Imielskiej.

30 minut z cyklu Zapiski Jana K. (1953–1954), 2019, papier, 29 × 20 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
30 Minutes from the series Notes of Jan K. (1953–1954), 2019, paper, 29 × 20 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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In another presentation of the same mixed technique, the 

line forms locally a kind of a grid, suggesting a complication. It is 

decorative, it contains a hint of expressive drama. These drawings 

are made of visually heavier forms, due to the condensation of 

the line and the very significant use of collage. The elements of 

composition are piling up and rising metaphysically. We recog-

nize in them a mountainous landscape, clusters of picturesque 

houses in the valleys and a dark thicket of old forests. In the 

subtext – this is an image of human life which is embedded in 

nature. It exists with it in a symbiosis that is rare today.

And now let us look at the works made on paper. We see 

in them traces, or rather the rhythm of fine handwriting in 

pencil or pen. It looks like a linear pattern, but it was created 

differently than usual. It consists of an infinite number of 

similar, and therefore not the same graphic signs. And not 

only does it enliven the plane of the yellowed sheet of paper, 

but marks it individually. These representations, in a sense, 

gently enter into relation with space through elements of 

paper collage and they resemble small objects. They are 

presented behind glass and put in wooden frames. The sim-

plicity and expressiveness of the materials used here make 

these works somehow charming. We feel the breath of the 

past and the intimate exposition of valuable objects. The 

technique of their making also takes the viewer to the past 

time. Many of them is a kind of plaitwork. So, they resemble 

objects hand-woven from wicker, or artistic fabrics made in the 

same way. A part of this technique are also: layering, folding, 

trimming, as well as drawing aside individual elements of the 

artistic image. Gentle effects are the source of chiaroscuro. 

It is interesting that these works can be interpreted in the 

atmosphere of conceptual art, and at the same time – in the 

aura of old art. And how does the existence of line manifest 

in them? In an original and already suggested way. A diver-

sified line results from the described technique, from the 

aforementioned rhythm of interweaving, rolling and overlap-

ping layers of paper. These are also the subsequent sheets 

rhythmically composed by writing. And – so to speak – it is 

the manifestation of the most inner life of the line, which in 

these objects closed behind glass “comes to light”. The paper 

used in their creation is old and yellowed, and thanks to the 

interesting technique one can see how diverse it is in terms 

of valeur. This is then the subtlest manifestation of the line 

in the Joanna Imielska’s works characterized here.

Promieniowanie katodowe z cyklu Zapiski Jana K. (1954), 2019, papier, 39 × 49 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Cathodic Radiation from the series Notes of Jan K. (1954), 2019, paper, 39 × 49 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Writing – a unique hand gesture and expression of per-

sonality. This is an important and characteristic motif which we 

find, in various forms, in almost all of Joanna Imielska’s series 

mentioned here. It is a slightly hidden starting point, a formal 

and aesthetic inspiration for the colourful works from the 

Shanghai series (2018), begotten by a trip to China. Graphically 

she enlivens and marks elegant objects made of paper that 

make up the collection Archaeology from My Drawer – Notes by 

Jan K. (2019). Writing is one of the two most important motifs 

in the black-and-white drawings 24 Hours (2010), where it 

is the manifestation, expressed linearly, of individuality, like 

visible there echocardiogram charts. A  text, condensed signs 

frequently form a background for the key elements of the 

representation in yet another series from different times, 

inspired by travelling, where the artist sometimes combines 

several techniques, but always uses a fineliner on paper. They 

are dedicated to cities such as New York, Leszno, Ostrava or 

recently the German resort – Sieber (2019), located in Lower 

Saxony. Filled with writing, the plane suggests a flowing river 

wave, a gust of wind, or a green band, a stream of time flowing 

through everything. It is a suggestion of the forces of nature 

surrounding human beings who are rather not seen in the Im-

ielska’s images. But, very often, the artist leaves a unique trace 

of human presence – namely writing. It builds various, simple 

forms, that is, it creates elements of reality. It completes it with 

a different, own “substance”. And in the context of a symbolic 

reconstruction of the world, it is also interpreted as a symbol. 

Besides, this is the author’s own writing, a kind of an elaborate, 

changing but recognizable autograph.

The artistic world of Joanna Imielska is rich, changeable 

and deeply internally dynamic. Variety and a special kind of 

saturation refer both to the technique and subject matter. 

Drawing on observations, the artist has been striving to char-

acterize the reality in an ambiguous, symbolic manner. She 

puts reality in order and at the same time she wants to show its 

structure and fascinating complexity. Light compositions, clear 

shapes and linear divisions are like patterns of functioning and 

understanding that serve – at least to some extent – to com-

prehend the Whole. From a mysterious constellation, through 

the view of Manhattan, to the transparency of the prism and 

veining of the leaf. On the one hand, these seemingly opposite 

aspirations present works composed, like a collage, on the 

other – large images, close to geometric or organic abstraction. 

Pismo – niepowtarzalny gest ręki i wyraz osobowości. To 

ważny i charakterystyczny motyw, który odnajdujemy w różnej 

formie w prawie wszystkich wspomnianych tu cyklach Imielskiej. 

Jest nieco ukrytym punktem wyjścia, inspiracją formalną i este-

tyczną barwnych prac z cyklu Szanghaj (2018), inspirowanych 

podróżą do Chin. Graficznie ożywia i naznacza eleganckie 

obiekty z papieru, które składają się na zbiór Archeologia z mojej 

szuflady – Zapiski Jana K. (2019). Pismo stanowi jeden z dwóch 

najważniejszych motywów w czarno-białych rysunkach 24 

godziny (2010), gdzie jest przejawem wyrażonej linearnie in-

dywidualności, podobnie jak widoczne tam wykresy echokar-

diogramu. Tekst, zagęszczone znaki tworzą niejednokrotnie 

tło dla głównych elementów przedstawienia w jeszcze innych 

cyklach z różnego czasu, inspirowanych podróżami, w których 

artystka czasem łączy kilka technik, ale zawsze posługuje się 

cienkopisem na papierze. Są dedykowane miastom, takim jak 

Nowy Jork, Leszno, Ostrawa czy ostatnio niemieckiemu kuror-

towi – Sieber (2019) położonemu w Dolnej Saksonii. Zapisana 

płaszczyzna sugeruje płynną falę rzeki, podmuch wiatru albo 

pasmo zieleni, przepływający przez wszystko strumień czasu. 

To sugestia sił natury, którymi otoczony jest człowiek, raczej 

niewidziany w wyobrażeniach Imielskiej. Ale za to bardzo często 

artystka pozostawia niepowtarzalny ślad ludzkiej obecności – 

właśnie pismo. Buduje ono różne, proste formy, czyli stwarza 

elementy rzeczywistości. Dopełnia ją o inną, własną „substan-

cję”. I w kontekście symbolicznego odtwarzania świata jest ono 

odczytywane także jako symbol. Poza tym to jest pismo samej 

autorki, rodzaj rozbudowanego, ulegającego przemianom, ale 

rozpoznawalnego – autografu.

Plastyczny świat Imielskiej jest bogaty, zmienny i głęboko 

wewnętrznie dynamiczny. Różnorodność i szczególny rodzaj 

nasycenia dotyczy zarówno warsztatu, jak i tematyki. Artystka, 

czerpiąc z obserwacji, dąży do scharakteryzowania rzeczywi-

stości w sposób wieloznaczny, symboliczny. Porządkuje, a jed-

nocześnie chce pokazać jej strukturę i fascynującą złożoność. 

Jasne kompozycje, czytelne kształty i linearne podziały są jak 

wzorce funkcjonowania i pojmowania, które służą – choćby 

w jakimś stopniu – zrozumieniu Całości. Od tajemniczej kon-

stelacji, przez widok Manhattanu, po przejrzystość pryzmatu 

i żyłkowanie liścia. Te pozornie przeciwne dążenia prezentują 

z jednej strony prace zakomponowane, jak kolaż, z drugiej – 

duże wyobrażenia, bliskie geometrycznej czy też organicznej 

abstrakcji. Jest to oczywiście uproszczenie, pamiętając o tym, że 

abstrakcje Imielskiej stanową syntezę form, wrażeń i znaczeń. 

A w kolażowych układach kryje się plastycznie zaszyfrowana 

hierarchia. Rzeczywistość jest więc skomplikowana i wielowar-

stwowa, a ludzkie egzystowanie – często podobne do krążenia 

po labiryncie. Motyw ten mocno wybrzmiewa w twórczości 

autorki jako kwintesencja prawdy o życiu.

Joanna Imielska poprzez swoje prace mówi nam, że wszystko 

dzieje się jednocześnie, czemu towarzyszy trudne do uchwy-

cenia ciągłe i wzajemne przenikanie oraz przemijanie ukryte 

w rozedrganiu i wirze, w rozbłysku barwy i światła. Dlatego 

też artystka wybiera i eksponuje określone sekwencje i cząstki 

rzeczywistości. Kontempluje je. Utrwala w sobie dla powstania 

plastycznej wizji, pod którą składa swój oryginalny podpis.

This is obviously a simplification, bearing in mind that Imielska’s 

abstractions have been a synthesis of forms, impressions and 

meanings. And the collage arrangements contain an artistically 

encrypted hierarchy. Reality is then complicated and multilay-

ered, and human existence – often similar to wandering around 

a labyrinth. This motif resounds strongly in the author’s work 

as the quintessence of the truth about life.

Through her works, Joanna Imielska tells us that everything 

happens simultaneously. It is accompanied by – difficult to 

grasp – constant and mutual penetration and transience, hid-

den in vibration and whirling, in the flash of colour and light. 

Therefore, the artist selects and exposes specific sequences 

and bits of reality. She contemplates them. She preserves them 

in herself in order to create an artistic vision on which she puts 

her original signature.

Bibliografia / Bibliography

Hanna Strychalska 

Linia – świat i gest. Rysunek i malarstwo Joanny Imielskiej /  Line – the World and Gesture. Joanna Imielska’s Drawing and Painting 

1. Strychalska H., Sztuka aranżacji, „Bydgoski Informator Kulturalny”, nr 11, 2016.

Hanna Strychalska, ‘Sztuka aranżacji’ [The Art of Arrangement], Bydgoski Informator Kulturalny, No 11, 2016.
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Anatomia czasu
Anatomy of Time

Joanna Imielska
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N
a początku artystycznej drogi nie zdawałam sobie 

sprawy, jak bardzo wszystkie moje prace dotykają 

natury czasu. Wcześniejsze cykle takie jak: 4 pory roku 

(1990–1992), Kamienie (1994–1996), Ślady (1996–1997), 

Znaki (1996–1999), Linie (1997–1999) posiadają zalążki czasu 

„ukrytego”, który „rangę autonomicznego znaku wypełnionego 

symboliczną treścią”1 osiąga w kolejnych realizacjach.

Czas / Czas na ogrody
Wszystko zaczęło się w 2001 roku od cyklu rysunków, który 

zatytułowałam Czas (2001–2017). Wykorzystałam w nich 

cykliczność czasu, kolejne fazy przemijania i odradzania, ale 

ostatecznie wybrałam liniową naturę czasu, jego ciągłość, 

zmienność i nieprzewidywalność. I tak jak w Heraklitowej 

rzece „nic dwa razy się nie zdarza”2, mój czas jest dynamiczny, 

nie można go zatrzymać ani odwrócić. 

Uznałam, że granica pomiędzy tym, co „było”, a tym, co „jest” 

i „będzie”, jest płynna: 

„Kiedy wymawiam słowo Przyszłość,

pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości”3…

„Swoiste «tkanie» kształtów mogłoby, jak podkreśla Imielska, 

przebiegać w nieskończoność, gdyby nie granice płaszczyzny, 

gdyby nie ustalone wcześniej zarysy dużych obszarów wydzie-

lonych na powierzchni pracy. Powstaje w ten sposób rodzaj 

«pamiętnika» form. Artystka podporządkowuje swe dzieła tytu-

łowi Czas, dodając oznaczenia cyfrowe, punkt ciężkości zostaje 

więc przeniesiony w nich na aspekt realizacyjny. Przypomina to 

nieco założenia «obrazów liczonych» Romana Opałki. Różnica 

polega jednak na tym, że zamiast odmierzania jednolitego, 

linearnego upływu czasu, co wyrażane jest u Opałki kolejnymi 

cyframi, tutaj mamy do czynienia z sugestią nakładania się wielu 

wymiarów czasu”4. 

I tak jak Czas notuje przede wszystkim proces przemijania, 

tak Czas na ogrody (2006–2017) rejestruje proces odradzania, 

stwarza wrażenie, że jesteśmy w stanie przekształcić świat 

1 Prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, ASP Wrocław, fragment recenzji 
w związku z postępowaniem o nadanie Joannie Imielskiej tytułu 
profesora sztuk plastycznych, 2013.

2 Tamże.
3 W. Szymborska, Trzy słowa najdziwniejsze, [w:] Widok z ziarenkiem piasku, 

Wydawnictwo a5, Poznań 1996, s. 182.
4 Prof. zw. dr hab. Grzegorz Sztabiński, ASP Łódź, Uniwersytet Łódzki, 

fragmenty recenzji prac w związku z przewodem habilitacyjnym Joanny 
Imielskiej, 2003. 

A
t the beginning of my artistic path I did not realize how 

much all my works touch the nature of time. Earlier 

series, such as: Four Seasons of the Year (1990-1992), 

Stones (1994-1996), Traces (1996-1997), Signs (1996-1999), 

Lines (1997-1999), have the seeds of “hidden” time which 

achieves  “the rank of an autonomous sign filled with symbolic 

content”1 in subsequent realizations.

Time / Time for Gardens
It all began in 2001 with a series of drawings that I called Time 

(2001-2017). I used in it the cyclic nature of time, the successive 

phases of passing and rebirth, but finally I chose the linear nature 

of time, its continuity, changeability and unpredictability.  And 

as in the Heraclitean  river “nothing can ever happen twice”2, 

my time is dynamic, it cannot be stopped or reversed. 

I have decided that the borderline between “was”, “is” and 

“will be” is fluid: 

“When I pronounce the word Future,

the first syllable already belongs to the past”3 ...

“But for the boundaries of the plane, but for the pre-de-

termined outlines of the large areas separated on the surface 

of the work, a specific ‘weaving’ of shapes could, as Imielska 

emphasizes, run infinitely long. This way a kind of ‘diary’ of forms 

has been created. The artist has subordinated her works to the 

title Time by adding digital markers, thus the focus has been 

shifted to the implementation aspect. This slightly resembles the 

assumptions of the ‘counted paintings’ by Roman Opałka. The 

difference, however, is that instead of measuring the uniform, 

linear passage of time, which is expressed in Opałka’s works 

with successive digits, here we are dealing with a suggestion 

of overlapping many dimensions of time”4. 

And just as Time records above all the process of passing 

– Time for Gardens (2006-2017) notes the process of rebirth, it 

creates the perspective that we are able to transform the world 

1 Prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Academy of Fine Arts in Wrocław, 
excerpt from the review in connection with the proceedings for 
awarding Joanna Imielska the title of professor of fine arts, 2013.

2 Ibid.
3 Wislawa Szymborska, The Three Oddest Words, trans. St. Barańczak 

and C. Cavanagh, [in:] eadem, Poems: New and Collected 1957-1997, 
Orlando: A Harvest Book – Harcourt, 2000, p. 261.

4  Prof. Grzegorz Sztabiński, Academy of Fine Arts in Łódź, University of 
Łódź, excerpts from reviews of the works in connection with presenting 
the postdoctoral thesis (habilitation).

◄  Prace z cyklu Szanghaj, 2018, tusz, cienkopis na papierze, 17 × 23 cm (12x). Fot. Szymon Kałmuczak
Works from the series Shanghai, 2018, ink, fineliner on paper, 17 × 23 cm (12x). Photo: Szymon Kałmuczak
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Czasopisanie, wystawa indywidualna, BWA i UP, Piła, 
2016. Fot. Szymon Kałmuczak

Timewriting, solo exhibition, BWA Gallery, Piła, 2016. 
Photo: Szymon Kałmuczak

Czasopisanie, wystawa indywidualna, BWA i UP, Piła, 2016. Fot. Szymon Kałmuczak
Timewriting, solo exhibition, BWA Gallery, Piła, 2016. Photo: Szymon Kałmuczak 
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w zdecydowanie lepszy niż ten, w którym obecnie żyjemy. Po-

siadamy naturalną, wręcz wrodzoną potrzebę pielęgnowania 

marzeń – nawet tych najbardziej nierealistycznych – które 

nadają sens naszemu życiu. 

„Przeżywanie czasu – «strzałka czasu» – jest w pracach 

Imielskiej wyraźnie odczuwalna. Patrząc na jej pajęczynowe 

rysunki, odczuwam próby scalania rozbiegającego się świata 

– entropii – własności zdecydowanie niestabilnych układów 

dynamicznych. Nie tylko Kosmos się rozbiega, rozbiegają się 

ludzie, rozsypują się więzi emocjonalne, czas zaczyna nas dzie-

lić i niszczyć. Być może spokój, skromność i wyciszenie prac 

Imielskiej, prac, które nie wdzierają się do naszych umysłów siłą 

koloru, kontrastu i krzyku, a cicho istnieją, to wyciągnięta ręka, 

to głos pojednania, to zaproszenie do refleksji nad oddalającą 

się harmonią życia i natury. Prace Joanny to opowieść o jej 

życiu, zgodna z Jej temperamentem, z Jej doświadczeniami, 

absolutnie szczera i prawdziwa” 5.

Labirynty
„Każda sztuka, która opiera się na obserwacji natury, w końcu 

doprowadza do zmiany sposobu jej widzenia. Dotychczas włą-

czony był w te ramy cały proces kulturowy; artysta obserwował 

przyrodę: jego dzieło znajdowało miejsce w kulturze danego 

czasu, a kultura ta pośredniczyła między człowiekiem a przyrodą. 

W społeczeństwach postindustrialnych relacja ta już nie zacho-

dzi. Kultura tych społeczeństw biegnie równolegle do przyrody 

i jest zupełnie od niej oddzielona. Wszystko, co wchodzi do tej 

kultury, musi zerwać swoje powiązania z przyrodą”6. 

Kolejną odsłoną czasu są Labirynty (2008–2012), w których 

próbuję znaleźć równowagę między naturą a kulturą. Począt-

kowo moje miasta ukryte w Labiryntach były ścieżkami natury 

w mikroskali, które z czasem przemieniły się w ścieżki miast 

w makroskali – wykorzystałam w nich plany miast. Te dwa światy, 

zdawałoby się, tak odległe okazały się niemalże jednakowe, nazna-

czone czasem, przemijaniem, niepokojem, a nawet zagrożeniem. 

„W przestrzeniach takich jak labirynt przekraczamy nieustannie 

jakieś granice, podróżujemy w nich naprawdę, nawet jeśli cel jest 

5 Prof. Wojciech Müller, ASP Poznań, fragmenty recenzji prac w związku 
z przewodem habilitacyjnym Joanny Imielskiej, 2003.

6 J. Berger, O patrzeniu, przekł. S. Sikora, Fundacja Aletheia, Warszawa 
1999, s. 196.

into a much better one than that we currently live in. We have 

a natural, even inborn need to cherish dreams – even the most 

unrealistic ones – that give meaning to our lives. 

“Experiencing time – ‘the arrow of time ‘ is clearly felt in 

Imielska’s works. Looking at her cobweb drawings, I feel attempts 

to merge the diverging world – entropy –  the properties of 

definitely unstable dynamic systems. Not only is the Cosmos 

diverging, people are diverging, emotional bonds are breaking 

down, time is beginning to divide and destroy us. Perhaps 

calmness, modesty and silence of Imielska’s works, the works 

that do not invade our minds with the power of colour, contrast 

and scream, but quietly exist, are the outstretched hand, a voice 

of reconciliation, an invitation to reflect on the receding har-

mony of life and nature. Joanna’s works are a story about her 

life, consistent with her temperament, with her experiences, 

absolutely sincere and true”5 .

Labyrinths
“All art, which is based on a close observation of nature, even-

tually changes the way nature is seen. Either it confirms more 

strongly an already established way of seeing nature or it pro-

poses a new way. Until recently a whole cultural process was 

involved; the artist has observed nature: his work had a place in 

the culture of his time, and that culture mediated between man 

and nature. In post-industrial societies this no longer happens. 

Their culture runs parallel to nature and is completely insulated 

from it. Anything which enters that culture has to sever its 

connections with nature”6. 

Another presentation of time is Labyrinths (2008-2012), I try 

to find a balance between nature and culture in them.  Initially, 

my cities hidden in the Labyrinths were the paths of nature in 

the micro-scale, which in time turned into paths of cities in the 

macro-scale, I used city plans. These two worlds, apparently 

so distant, seemed almost the same, marked by time, passing, 

anxiety, and even danger. “In such spaces as the labyrinth, we 

cross over; we are really travelling, even if the destination is 

only symbolic, and this is an entirely different register than is 

5 Prof. Wojciech Müller, Academy of Fine Arts in Poznań, excerpts from 
reviews of the works in connection with presenting the postdoctoral 
thesis (habilitation).

6 J. Berger, About Looking, New York: Vintage Books, 1991, p. 196. 

Labirynt 19, 2009, kserografia, ołówek na papierze, 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Labyrinth 19, 2009, xerography, pencil on paper, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak



Jo
an

n
a 

Im
ie

ls
ka

A
n

ato
m

ia czasu
140 141

tu tylko symboliczny, i dzieje się to wszystko w całkiem innym 

rejestrze aniżeli myślenie o podróży czy oglądanie obrazków 

miejsc, do których pragnęlibyśmy się przenieść”7. 

Labirynt jest dla mnie pojęciem wieloznacznym, po części 

magicznym i przez to niezwykle fascynującym, labiryntowi 

towarzyszy nieustanny element gry, a wybór dróg stanowi 

ekscytującą i niepozbawioną strachu wędrówkę. W moich 

labiryntach podróżuję naprawdę, wybieram drogi, podejmuję 

decyzje – czy słuszne, nigdy się nie dowiem.

24 godziny / Zapisane godziny
„Widzimy niepokojący ruch i niemal słyszymy złowrogie tykanie, 

a gdzieś z oddali rytmiczny oddech i bicie serca”8.

W pracach zatytułowanych 24 godziny (2010) i Zapisane 

godziny (2011–2013) interesuje mnie mój własny, wewnętrzny 

czas. Prześladuje mnie świadomość ciągłego ruchu i ta niemoż-

liwość zatrzymania zegarów… Czas przyśpiesza coraz bardziej, 

precyzyjnie odmierza jednostki: godziny, minuty, sekundy, setne 

sekundy, a nawet tysięczne; fizyka wykorzystuje mikrosekundy 

(milionowe części sekundy), pikosekundy (bilionowe części), a nawet 

femtosekundy (biliardowe części). Astrofizyk John Gribbin pisze: 

„[...] czas wcale nie płynie nieubłaganie naprzód z niezmienną 

prędkością, którą wskazują nasze zegary i kalendarze; natura czasu 

pozwala go wyginać i zakrzywiać, przy czym efekt końcowy różni 

się w zależności od tego, z jakiego miejsca dokonuje się pomiaru”9. 

W 24 godzinach moje zegary nie posiadają cyfr i wskazówek, 

podobnie jak w pierwszych prawdziwych zegarach, takich jak 

Wieża Wiatrów w Atenach czy późniejsze, średniowieczne; 

wcale nie chodzi mi o dokładność pomiaru czasu, a raczej stwo-

rzenie obiektu pokazowego. Są to moje osobiste zegary, w które 

wprowadziłam różne rodzaje linii: zapisy EKG, rytmu snu, listy 

ujawniające niepowtarzalny indywidualny charakter pisma ich 

autorów. Nie jest tu ważne słowo, bardzo świadomie stosuję 

lustrzane odbicie tego zapisu, aby tekst nie był czytelny. W 24 

godzinach „Imielska rezygnuje już prawie zupełnie z tradycyjnej 

i klasycznie pojętej formy przekazu; tylko narzędzia realizacji 

pozostawia klasyczne. Swoją, w stosunku do poprzednich prac, 

surową estetyką 24 godziny zaczynają przypominać najróżniejsze 

7 R. Solnit, Zew włóczęgi. Opowieści wędrowne, przekł. A. Dzierzgowska 
i S. Królak, Wydawnictwo Karakter, Kraków, 2018, s. 111. 

8 J. Gongała, Zapisane godziny Joanny Imielskiej, tekst do wystawy: 
Zapisane godziny, Galeria Wspólna, Bydgoszcz 2014.

9 A. Toffler, Trzecia fala, przekł. E. Woydyłło, PIW, Warszawa 1986, s. 348.

thinking about travelling or looking at a picture of a place we 

might wish to travel to”7. 

The labyrinth is for me an ambiguous notion, partly magical 

and therefore extremely fascinating. The labyrinth is accom-

panied by a constant element of play, and the choice of paths 

is a part of an exciting and not devoid of fear wandering. In my 

labyrinths I really travel, I choose roads, I make decisions if they 

are always right, I will never know.

24 Hours / Saved Hours
“We see a disturbing movement and almost hear a sinister 

ticking, and somewhere in the distance a rhythmic breath and 

heartbeat”8.

In the works entitled 24 Hours (2010) and Saved Hours (2011-

2013) I am interested in my own inner time. I am haunted by the 

awareness of constant movement and this inability to stop the 

clocks... Time accelerates more and more, precisely measures 

units: hours, minutes, seconds, hundredths of a second and even 

thousandths, physics uses microseconds (millionths of a second), 

picoseconds (trillionths of a second) and even femtoseconds 

(quadrillionths of a second). Astrophysicist John Gribbin writes: 

“(...) time isn’t something that flows inexorably forward at the 

steady pace indicated by our clocks and calendars, but that it can 

be warped and distorted in nature, with the end product being 

different depending on just where you are measuring it from”9. 

In 24 Hours my clocks have no numbers and no hands, just 

like the first real clocks such as the Tower of the Winds in Athens 

or later medieval ones, I am not concerned with the accuracy of 

time measurement at all, but rather with the creation of a demon-

stration object. These are my personal clocks, into which I have 

introduced different types of lines: ECG records, sleep rhythm 

records, letters revealing the unique individual character of their 

authors’ handwriting. The word is not important here, I very 

consciously use a mirror image of this record so that the text is 

not legible. In 24 Hours “Imielska gives up almost completely the 

traditional and classically understood form of communication; 

only the tools of realization she keeps classical. In comparison 

7 R. Solnit, Wanderlust: A History of Walking [e-book], New York: Penguin. 
2002.

8 J. Gongała,’Zapisane godziny Joanny Imielskiej’ [Joanna Imielska’s 
Saved Hours] , text for the exhibition: Zapisane godziny [Saved Hours], 
Wspólna Gallery, Bydgoszcz 2014.

9 A. Toffler, The Third Wave, Bantam Books: New York, 1981, p. 298.

24 godziny – godzina 00, 2010, kserografia, ołówek na papierze, 60 × 60 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
24 Hours – 00 o’clock, 2010, xerography, pencil on paper, 60 × 60 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Czasopisanie, wystawa indywidualna, BWA i UP, Piła, 
2016. Fot. Szymon Kałmuczak

Timewriting, solo exhibition, BWA Gallery, Piła, 2016. 
Photo: Szymon Kałmuczak 

Czasopisanie, wystawa indywidualna, BWA i UP, Piła, 2016. Fot. Szymon Kałmuczak
Timewriting, solo exhibition, BWA Gallery, Piła, 2016. Photo: Szymon Kałmuczak 
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graficzne zapisy: partytury współczesnych utworów muzycznych, 

dzieła poezji konkretnej, zapisy urządzeń tachometrycznych 

czy wykresy badań kardiologicznych. W ten sposób Imielska 

zbliżyła się – może na jakiś czas i może w celach poznawczych 

– do obszaru sztuki pojęciowej, asamblażu i poezjografii”10.

24 godziny są statyczne, mają zatrzymać czas, Zapisane 

godziny natomiast przybierają postać układów dynamicznych, 

kalejdoskopów, w których każdy element podlega prawu zmien-

ności, nieprzewidywalności i nieustannemu przemieszczaniu się. 

Czas – obrazy 
„Kocha kwadrat – jedyny kształt niewystępujący w naturze 

(poza krystalografią) – wymyślony przez człowieka, który także 

ja uważam za apoteozę racjonalnej interpretacji rzeczywistości. 

Wszystkie swe ostatnie prace mieści w tym formacie”11. 

Piotr Potworowski mówił, że zanim malarz położy na płótnie 

kolorową plamę, najpierw musi spełnić dwa warunki: odkryć kolor 

i zakochać się w nim. Yves Klein, malując swoje Monochromy, 

zestawiał trzy kolory, którym przypisywał konkretne właści-

wości: czerwień to kolor życia, błękit – barwa ducha, złoto – 

barwa absolutu. W moich obrazach kolor traktuję z czułością, 

każdy jego odcień określa rodzaj emocji, ma działać na zmysły, 

porażać wzrok: Czerwonym, Pomarańczowym, Żółtym, Tęczowym, 

ma smakować jak egzotyczne owoce w upalne lato, kiedy tem-

peratura sięga 39 stopni i nie pozwala zasnąć. Symbolika form 

geometrycznych ujawnia się Między 45 a 90 i w strukturach 

Czasopisania”12. 

„Tęczowy 2 to wielobarwna kompozycja zbudowana z nie-

wielkich jednostek kwadratowych, do złudzenia przypominająca 

rozpikselowany obraz komputerowy. Skojarzenie z rzeczywisto-

ścią wirtualną prowadzi refleksję nad sposobami pojmowania 

i przedstawiania czasoprzestrzeni na zupełnie nowe tory. Być 

może w pracy tej pobrzmiewa echo filozoficznej teorii symulacji 

Jeana Baudrillarda. Może wszystko, czego doświadczamy, jest 

tylko pozorem rzeczywistości, a sam czas jedynie konceptem, 

który pozwoliliśmy sobie narzucić i tylko od nas samych zależy, 

czy odnajdziemy jego inne perspektywy”13?

10 Prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, ASP Wrocław, dz. cyt.
11 Prof. Jacek Dyrzyński, ASP Warszawa, fragmenty recenzji prac w 

związku z przewodem habilitacyjnym Joanny Imielskiej, 2003.
12 Są to tytuły prac z cyklu Czas – obrazy (2003–2016).
13 J. Gongała, Zapisane godziny Joanny Imielskiej, dz. cyt.

with her previous works, 24 Hours start to resemble various graphic 

records: scores of contemporary musical compositions, works of 

concrete poetry, tachometric records or cardiological research 

charts. This way Imielska approached – perhaps for some time 

and perhaps for cognitive purposes – the area of conceptual art, 

assemblage and poetography”10.

24 Hours are static, they are supposed to stop time, Saved 

Hours take on the character of dynamic systems, kaleidoscopes 

in which every element is subject to the law of changeability, 

unpredictability and constant movement. 

Time – Images
“She loves the square – the only shape that does not exist in 

nature (apart from crystallography) – invented  by man, which 

I also consider to be an apotheosis of rational interpretation of 

reality. All of her recent works can be found in this format”11.  

Piotr Potworowski said that before a painter puts a colourful 

spot on canvas, they first have to meet two conditions: discover 

the colour and fall in love with it. When painting his Monochro-

mes, Yves Klein juxtaposed three colours, to which he attributed 

specific properties: red is the colour of life, blue is the colour 

of the spirit, gold is the colour of the absolute. In my paintings, 

I treat colour with tenderness, each shade of it determines the 

kind of emotions, it is supposed to affect the senses, to stun the 

eyes: with Red, Orange, Yellow, Rainbow, it is supposed to taste 

like exotic fruit in a hot summer, when the temperature reaches 

39 degrees and does not allow to fall asleep. The symbolism 

of geometric forms is revealed Between 45 and 90 and in the 

structures of Timewriting”12 .   

“Rainbow 2 is a multi-coloured composition, built of small square 

units, reminiscent of a pixelated computer image. The association 

with virtual reality leads the reflection on the ways of understanding 

and presenting spacetime in a completely new way. Perhaps this 

work echoes Jean Baudrillard’s philosophical theory of simulation. 

Perhaps everything we experience is merely a semblance of reality, 

and time itself merely a concept that we have allowed ourselves to be 

imposed on us, and it is up to us alone to find its other perspectives”13?

10 Prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Academy of Fine Arts in Wrocław, op. cit.
11 Prof. Jacek Dyrzyński, Academy of Fine Arts in Warsaw, excerpts from 

reviews of the works in connection with presenting the postdoctoral 
thesis (habilitation).

12  These are the titles of works from the series Time – Images (2003-2016).
13 Justyna Gongała,’Zapisane godziny Joanny Imielskiej’, op. cit.

Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego – Bydgoszcz 2016, wystawa zbiorowa, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz, 2016. Fot. Joanna Imielska
Leon Wyczółkowski Nationwide  Painting Competition – Bydgoszcz 2016, group exhibition, BWA City Gallery in Bydgoszcz, 2016. Photo: Joanna Imielska
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Microcosm
Microcosms (2013-2016) refer to geometry and op art. Thanks 

to their light and dynamic effects they touch the infinity of 

space and time. “The works of Microcosm directly strike with 

a blaze of colours and light effects, like a kaleidoscope image 

reflected on canvas. These works emanate vital energy and 

exalted emotion, fully realizing Kandinsky’s postulate, who in 

colour was looking for a tool to move the appropriate tones 

of human sensitivity”14. Jacek Dyrzyński very aptly put my 

understanding of the Microcosm into following words: “She 

knows that there are no aesthetic differences between the 

14 Ibid.

Mikrokosmos
Mikrokosmosy (2013–2016) nawiązują do geometrii i sztuki 

optycznej. Poprzez swoje efekty świetlne i dynamiczne dotykają 

nieskończoności przestrzeni i czasu. „Prace Mikrokosmosów 

wprost uderzają feerią barw i efektów świetlnych jak odbity 

na płótnie obraz z kalejdoskopu. Dzieła te emanują ener-

gią witalną i rozbuchaną emocją, w pełni realizując postulat 

Kandinsky’ego, który właśnie w kolorze upatrywał narzędzie 

do poruszania odpowiednich tonów ludzkiej wrażliwości”14. 

Bardzo trafnie ujął moje pojmowanie mikrokosmosu Jacek 

Dyrzyński: „Ona wie, że między mikro- a makroświatem nie ma 

14 Tamże.

różnic estetycznych, że oba mogą być podnietą, prowokacją 

dla twórcy. Sądzę, że dlatego jej prace mają taką intelektualną 

konstrukcję, iż wielkie założenia atomizowane są drobnymi 

uderzeniami pędzla i piórka, które jak malarskie molekuły 

budują dopiero całość. Uważam, że jej mikro- i makrokosmos 

wspaniale się uzupełniają – dostrzegamy urodę i monumen-

talność założenia, jak też bogactwo drobin, które je budują. 

Sądzę, że podobnie patrzy miłośnik starożytności, fascynując 

się sylwetką piramid, ale również ilością głazów, z których je 

kiedyś zbudowano”15.

15 Prof. Jacek Dyrzyński, ASP Warszawa, dz. cyt.

micro- and macroworld, that both can be exciting, provoking 

for the artist. I think that her works have such an intellec-

tual construction because great assumptions are atomized 

by small strokes of paintbrush and pen, which like painting 

molecules only build the whole. I maintain that her micro- and 

macrocosm perfectly complement each other – we can see 

the beauty and monumentality of the assumptions, as well 

as the richness of the particles that form them. I think that 

a lover of antiquity looks in a similar way, being fascinated 

by the silhouette of pyramids, but also by the number of 

boulders out of which they were once built”15.

15 Prof. Jacek Dyrzyński, op. cit.

Kalejdoskopy, wystawa indywidualna, Galeria Mira, Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium im. Johanna Palisy, Ostrawa, Czechy, 2016. Fot. Joanna Imielska
Kaleidoscopes, solo exhibition: Mira Gallery, Johann Palisa Observatory and Planetarium, Ostrava, Czech Republic, 2016. Photo: Joanna Imielska

Początek i koniec?, wystawa indywidualna, Polanicka Galeria Sztuki Akwarium, Polanica-Zdrój, 2016. Fot. Joanna Imielska
The Beginning and the End?, solo exhibition, Aquarium Polanica Art Gallery, Polanica-Zdrój, 2016. Photo: Joanna Imielska
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Art or Tricks
In the works titled Art or Tricks16 (2016-2017) our human time 

becomes too narrow notion for me, I confront it with cosmic 

time, I imagine that somewhere in space parallel worlds exist. 

My theory is: And Yet the Earth Has Its Reflection in the Universe. 

I would like to believe that, I would like to see in a distant gal-

axy: Planet Skela, Planet Akip, Planet Aizyd. Our Galaxy is one of 

hundreds of billions of galaxies, each one containing hundreds 

of billions of stars. The nearest star, the Sun, is 149.6 million 

kilometres away from the Earth, although this distance varies 

with the orbital movement of our planet, the light travels this 

distance in 8.5 minutes. Our Sun will probably still shine for about 

5 billion years. Time and space is an unimaginable concept to me.

Are we in the centre of the Universe since the observed 

galaxies are moving away from us? The cosmological arrow 

of time follows the direction of the expanding universe. And 

what would happen if suddenly the universe stopped expand-

ing and started to shrink? Would people live from old age to 

youth, remember the future, not the past, the clocks would 

go backwards? Science says this way: when the world begins 

to shrink, people will stop living, the condition of keeping the 

thermodynamic arrow of time is necessary here. 

The psychological time arrow marks the direction of my 

works from the series Art or Tricks, it refers to one-way, asym-

metrical and irreversible time, it flows unambiguously from the 

past to the future, never the other way round.

I used a simple trick in these works – a reflection by means 

of tracing paper, which allowed me to multiply entities, but their 

legibility disappears with the fifth copy. In the works About 

Oblivion and Short Memory, I address the problem of weakening 

and fading away of our memory. I wondered what a human 

being without memory feels, how they read the world around 

them. Maybe they are then living in the imaginary time – this 

notion is introduced by the theory of relativity and quantum 

mechanics – measured by imaginary numbers, in which the 

difference between time and space disappears, without the 

past and the future, which determine the real time?

16 In the original Polish text (Sztuka czy sztuczki) there is an untranslatable 
play on words. The Polish word sztuczka is translated into English as 
trick, however, in translation not only similarity in sound between 
the term sztuka (art) and sztuczka (trick) is lost, but also similarity in 
meaning, because the term sztuczka could be also understood as a 
diminutive form of the term sztuka (translator’s note).

Sztuka czy sztuczki
W pracach pod tytułem Sztuka czy sztuczki (2016–2017) nasz 

ludzki czas staje się dla mnie pojęciem zbyt wąskim; konfrontuję 

go z czasem kosmicznym, wyobrażam sobie, że gdzieś w prze-

strzeni kosmicznej istnieją światy równoległe. Moja teoria 

brzmi: A jednak Ziemia posiada swoje odbicie we Wszechświecie. 

Chciałabym w to wierzyć, chciałabym, żeby w jakiejś odległej 

galaktyce pojawiły się: Planeta Skela, Planeta Akip, Planeta Aizyd. 

Nasza galaktyka jest jedną z setek miliardów galaktyk, każda 

z nich zawiera zaś setki miliardów gwiazd. Najbliższa gwiazda 

– Słońce, oddalona jest od Ziemi o 149,6 milionów kilometrów, 

choć ta odległość zmienia się w toku ruchu orbitalnego naszej 

planety, światło tę odległość pokonuje w osiem i pół minuty. 

Nasze Słońce będzie jeszcze prawdopodobnie świecić około  

5 miliardów lat. Czas i przestrzeń kosmiczna są dla mnie poję-

ciami niewyobrażalnymi.

Czy znajdujemy się w centrum Wszechświata, skoro obser-

wowane galaktyki oddalają się od nas? Kosmologiczna strzałka 

czasu jest zgodna z kierunkiem rozszerzającego się wszech-

świata. A co by się stało, gdyby nagle wszechświat przestał się 

rozszerzać i zaczął się kurczyć? Czy ludzie żyliby od starości 

do młodości, pamiętaliby przyszłość, a nie przeszłość, zegary 

chodziłyby do tyłu? Naukowcy wypowiadają się w ten sposób: 

kiedy świat zacznie się kurczyć, ludzie przestaną żyć, warunek 

zachowania termodynamicznej strzałki czasu jest tu niezbędny. 

Psychologiczna strzałka czasu wyznacza kierunek moich 

prac z cyklu Sztuka czy sztuczki, nawiązuje do czasu jednokie-

runkowego, asymetrycznego i nieodwracalnego, jednoznacznie 

płynie od przeszłości do przyszłości, nigdy odwrotnie.

Zastosowałam w tych pracach prostą sztuczkę – odbicie 

za pomocą kalki, która pozwoliła mi zwielokrotnić byty, jednak 

czytelność ich zanika wraz z piątą odbitką. W pracach O niepa-

mięci i Krótka pamięć poruszam problem słabnięcia i wygaszania 

naszej pamięci. Zastanawiałam się, co czuje człowiek pozbawiony 

pamięci, jak odczytuje świat roztaczający się wokół niego. Może 

żyje wtedy w czasie urojonym – pojęcie to wprowadzają teoria 

względności i mechanika kwantowa – mierzonym za pomocą 

urojonych liczb, w którym znika różnica pomiędzy czasem 

a przestrzenią, bez przeszłości i przyszłości wyznaczających 

czas rzeczywisty?

Mleczna droga 3, 2017, kalka, papier, cienkopis,  21 × 59 cm. Fot. Szymon Kałmuczak 
Milky Way 3, 2017, carbon paper, paper, fineliner, 21 × 59 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   
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Miasta: Ostrava / Szanghaj / Pekin / Leszno / Nowy Jork / Sieber
„Z miastami jest jak ze snami: wszystko, co wyobrażalne, może 

się przyśnić, ale nawet najbardziej zaskakujący sen jest rebusem, 

który kryje w sobie pragnienie lub jego odwrotną stronę – lęk”16. 

Są miejsca, do których wielokrotnie powracam. Miastem 

moich powrotów jest między innymi czeska Ostrawa17. Urzekło 

mnie to miasto, o którym Jaromir Nohavica śpiewa: „gorzkie 

miasto”, „czarna gwiazda”, „czarne serce”, ale jednak w tym 

mieście „wypełnia się jego los”18. Ostrawa położona w kraju 

morawsko-śląskim, otoczona trzema rzekami: Odrą, Opawą 

i Ostrawicą, przeszła metamorfozę, otrzymała drugie, a może 

kolejne – patrząc na jej ciekawą i długą historię – życie. Podzielona 

jest na dwadzieścia trzy dzielnice, z których najbardziej urzekła 

mnie Ostrawa – Witkowice z Zakładami Wysokich Pieców i Ko-

palnią Hlubina, z kompleksem domów mieszkalnych, podobnych 

16 I. Calvino, Niewidzialne miasta, Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o., 
Warszawa 2002, s. 33.

17 Po raz pierwszy Ostrawę odwiedziłam w 2012 r. w związku ze 
współpracą z Uniwersytetem Ostrawskim. Miałam tam cztery wystawy 
(trzy indywidualne i jedną zbiorową), mam przyjaciół, z którymi chętnie 
się spotykam i współpracuję. 

18 Utwór Ostravo, kompozycja i tekst: Jaromir Nohavica, 2003,  
[w:] Babylon, CD, 2003.

Cities: Ostrava / Shanghai / Beijing / Leszno / New York / Sieber
“With cities, it is as with dreams: everything imaginable can be 

dreamed, but even the most unexpected dream is a rebus that 

conceals a desire or, its reverse, a fear”17.  

There are places to which I return many times. The city of 

my returns is, among others, Czech Ostrava18. I was charmed 

by the city about which Jaromir Nohavica sings: a “bitter city”, 

a “black star”, a “black heart”, but in this city “his fate is fulfilled”19.  

Ostrava, situated in the Moravian-Silesian Region, surround-

ed by three rivers: the Oder, the Opava and the Ostravice, 

underwent a metamorphosis, received a second, or perhaps 

another – looking at its interesting and long history – life.  The 

city is divided into 23 districts, of which I was most enchanted 

by Ostrava- Vítkovice with its High Furnace Plants and Hlubina 

Mine, with a complex of houses similar in climate to Giszowiec 

17 Italo Calvino, Invisible Cities, translated from the Italian by William 
Weaver, San Diego - New York-  London: Harcourt Brace & Company, 
1974, p. 44.

18  I visited Ostrava for the first time in 2012, due to my cooperation with 
the University of Ostrava. I had four exhibitions here (3 individual and 
1 group), I have friends here with whom I like to meet and cooperate.

19 Song Ostravo, composition and lyrics by Jaromir Nohavica, 2003, 
Babylon, CD, 2003.

w klimacie do katowickiego Giszowca i Nikiszowca opisanych 

w książce Małgorzaty Szejnert Czarny ogród. Ostrawa stała się 

inspiracją dla moich prac, stworzyłam w nich własny system 

znaków – rebusy i zaprosiłam do ich odczytania. Funkcjonujemy 

przecież w systemach znaków, jesteśmy od nich zależni, istnieje 

jakaś „wewnętrzna konieczność” ich tworzenia i posługiwania się 

nimi. „Człowiek cały jest znakiem, jego myśl jest znakiem, jego 

wzruszenie jest znakiem”19. Sejsmograficzne zapisy otrzymane 

z Obserwatorium Astronomicznego i Planetarium im. Johanna 

Palisy w Ostrawie potraktowałam jako swoiste wykresy EKG 

Ostrawy, na które naniosłam tkankę miasta i zawarłam w ty-

tułach prac ukryte symbole: Złota Róża, Vitkovice, 3 Słońca, 

A jednak zielone wzgórza, Czarna Gwiazda nade mną, 17 metrów 

pod Ziemią, Planetarium, Colours of Ostrava20.

19 É. Benveniste, Semiologia języka, przeł. K. Falicka, [w:] Znak, styl, konwencja, 
wybrał i wstępem opatrzył M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 12.

20 W 2016 r. miałam wystawę: Kalejdoskopy w Galerii Mira, która mieściła 
się w Obserwatorium Astronomicznym i Planetarium im. Johanna 
Palisy w Ostrawie. Z obserwatorium otrzymałam wydruki zapisów 
sejsmograficznych Ostrawy i okolic – jest to teren górniczy, stale 
monitorowany. Te zapisy potraktowałam jako EKG Ostrawy i odniosłam 
je do moich wcześniejszych prac: Labiryntów, 24 godzin, Zapisanych 
godzin, w których wykorzystywałam swoje zapisy EKG.

and Nikiszowiec (districts of the city of Katowice) described in 

the book Black Garden by Małgorzata Szejnert. Ostrava became 

an inspiration for my works, I created my own system of signs 

– rebuses and invited to decipher them. After all, we function 

in sign systems, we are dependent on them, there is some 

“inherent necessity” of their creation and use. “Man himself 

is a sign; his thought is a sign; his every emotion is a sign”20. 

I treated the seismographic records received from the Johann 

Palisa Observatory and Planetarium as peculiar ECG charts 

of Ostrava, on which I have applied the tissue of the city and 

included hidden symbols in the titles of the works: Golden Rose, 

Vitkovice, 3 Suns, And Yet the Green Hills, Black Star above Me, 

17 Meters below the Ground, Planetarium, Colours of Ostrava21.

20 Émile Benveniste, Semiology of Language, trans. G. Ashby and A. Russo, 
Semiotica 1981, Volume 37, Issue s1, p. 6.

21 In 2016 I had an exhibition called Kaleidoscopes at the Mira Gallery, 
which was located at The Johann Palisa Observatory and Planetarium 
in Ostrava, the Czech Republic.  From the observatory I received print-
outs of seismographic records of Ostrava and its surroundings – it is 
a mining area that is constantly monitored. I treated these records 
as the ECG of Ostrava and referred them to my previous works: 
Labyrinths, 24 Hours, Saved Hours in which I used my ECG records.

 Ostrava 5 – Czarna Gwiazda nade mną, 2017,  
papier, cienkopis, 27 × 89 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Ostrava 5 – Black Star above Me, 2017,  
paper, fineliner, 27 × 89 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   
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Szanghaj i Pekin to kolejne miejsca zaznaczone na mapie moich 

podróży, miasta podobne i sprzeczne jednocześnie21. W pracach 

z cyklu Szanghaj (2018–2019) nawiązuję do sztuki Chin, do ka-

ligrafii, czerni chińskiego tuszu i czerwieni pieczęci. Napisałam 

pamiętnik z osiemnastu dni spędzonych w Szanghaju. Pierwszego 

dnia przywitał mnie tajfun, a potem księżyc w pełni i księżycowe 

ciasteczka na Święto Środka Jesieni. Zapamiętałam pierwsze 

słońce, które pojawiło się nad tym ponurym dotąd miastem. 

Przemieszczałam się między ciasno zabudowanymi ulicami 

Bundu, Wieżowcami sięgającymi chmur na Pudongu, zapamiętałam 

długi spacer do Ogrodu Botanicznego, zachwycający Guilin Park 

z Drzwiami Księżyca, Lilie wodne, Czerwonego Smoka z Ogrodu Yu, 

Płynący przez Ogród Yu strumień, a na pożegnanie z Szanghajem 

Czerwone słońce na 1 października i ponownie tajfun. Gdzieś 

między kwadratem a kołem, między ziemią a niebem położone 

było niezapomniane Muzeum Szanghajskie22.

Potrzebowałam więcej czasu, żeby opisać swój Pekin, cykl 

prac powstał dopiero w 2019 i 2020 roku. Pekin, w przeciwień-

stwie do Szanghaju, który jest wypowiedzią bardzo osobistą – ma 

charakter zdecydowanie ogólny, uniwersalny, stanowi rys histo-

ryczny, oscyluje między tradycją i współczesnością. Jest to dla 

mnie miasto o przeciwstawnych symbolach, jak taoistyczne yin 

i yang z uzupełniającymi się siłami: słońcem i księżycem, dniem 

i nocą, latem i zimą, radością i smutkiem, ogniem i wodą, wiatrem 

i ziemią, liczbami nieparzystymi i parzystymi. Zdecydowanie 

bardziej preferuję dawny Pekin ze Świątynią Nieba, Zakazanym 

Miastem, Pałacem Letnim, Parkiem Zhongshan i Świątynią La-

majską. Prace wpisałam w oryginalny, przywieziony z Chin papier 

z półkolistym kształtem na złotym tle. Wykorzystałam kształt 

wachlarza, przedmiotu zajmującego ważne miejsce w historii 

Chin i bardzo popularnego obecnie przedmiotu codziennego 

użytku oraz przedmiotu dekoracyjnego z różnymi motywami: 

ważnymi wydarzeniami, scenami z życia, architekturą, pejzażami, 

kwiatami. Dopisałam swoje wachlarze.

21 Podróż do Chin odbyłam w 2016 r. w ramach współpracy między 
Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu a Shanghai Normal 
University w Szanghaju.

22 Są to wybrane tytuły prac z cyklu Szanghaj, prace powstały w 2018 r., 
technika: tusz, cienkopis na papierze, 17 × 23 cm.

Płynąc przez Ogród Yu, 2019, akryl, tusz na płótnie, 90 × 150 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Sailing through the Yu Garden, 2018, acrylic, ink on canvas, 90 × 150 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Shanghai and Beijing are other places marked on the map of my 

journeys, cities similar and contradictory at the same time22. In 

the works dedicated to Shanghai (2018-2019) I refer to Chinese 

art, calligraphy, blackness of Chinese ink and redness of seals. 

I wrote a diary, 18 days spent in Shanghai. On the first day, I was 

greeted by a typhoon, then a full moon and mooncakes for the 

Mid-Autumn Festival. I remember the first sun that appeared 

over this hitherto gloomy city. I moved between the narrowly 

built-up streets of the Bund, Skyscrapers Reaching the Clouds of 

the Pudong, I remember a long walk to the Botanical Garden, the 

stunning Guilin Park with Moon Door, the Water Lilies, the Red 

Dragon from Yu Garden, the Stream Flowing through Yu Garden, 

and as a goodbye to Shanghai: The Red Sun on 1 October and 

again the typhoon. Somewhere between a square and a circle, 

between the earth and the sky there was unforgettable Shanghai 

Museum23.   

 I needed more time to describe my Beijing, a series of works 

was only created in 2019 and 2020. Beijing, unlike Shanghai, 

which is a very personal statement – has a definitely general, 

universal character, touches on history, oscillates between tra-

dition and modernity. For me, it is a city with opposite symbols, 

like Taoist yin and yang, with complementary forces: sun and 

moon, day and night, summer and winter, joy and sorrow, fire 

and water, wind and earth, odd and even numbers. I definitely 

prefer former Beijing with the Temple of Heaven, the Forbidden 

City, the Summer Palace, Zhongshan Park and Lama Temple. 

I have inscribed the works in the original, brought from China, 

paper with a semi-circular shape on the golden background. 

I used the shape of a fan, an object that occupies an important 

place in Chinese history and which is very popular today, the 

object of everyday use and decorative object with various mo-

tifs: important events, scenes from everyday life, architecture, 

landscapes, flowers. I added my fans.

22 I travelled to China in 2016 as part of a collaboration between the 
University of the Arts in Poznań and Shanghai Normal University in 
Shanghai.

23 These are selected titles of works from the Shanghai series, works 
created in 2018, technique: ink, fineliner on paper, 17x23 cm.

Rok Smoka, 2019, akryl, tusz na płótnie, 90 × 150 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Year of the Dragon, 2018, acrylic, ink on canvas, 90 × 150 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Między Niebem a Ziemią, 2019, akryl, tusz na 
płótnie, 90 × 150 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Between Heaven and Earth, 2018, acrylic, ink on 
canvas, 90 × 150 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Świątynia Białych Obłoków 2020, technika własna na papierze, 33 × 66 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Temple of White Clouds, 2020, own technique on paper, 33 × 66 cm. Photo: Szymon 

Smok – smog, 2020, technika własna na papierze, 33 × 66 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Dragon – smog, 2020, own technique on paper, 33 × 66 cm. Photo: Szymon Kałmuczak Kałmuczak

Chiński Smok, 2020, technika własna na papierze, 33 × 66 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Chinese Dragon, 2020, own technique on paper, 33 × 66 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Zakazane Miasto, 2020, technika własna na papierze, 33 × 66 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Forbidden City, 2020, own technique on paper, 33 × 66 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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W 2014 roku odkryłam Góry Harzu, położone w środko-

wych Niemczech na terenie Saksonii-Anhalt i Dolnej Saksonii. 

Przyjeżdżając w Góry Harzu, zatrzymuję się w Sieber, małej 

miejscowości leżącej około dziewięciu kilometrów od Herz-

berga am Harz23. Sieber położone jest nad rzeką o tej samej 

nazwie, zatopione między górami, sprawia wrażenie uśpionej 

i wyludnionej osady. Podobają mi się ta cisza i to opuszczenie, 

jakbyśmy świat oglądali z lotu ptaka, „jakby ludzie nie istnieli, 

jakby istniało tylko to, co stworzyli i w czym się chowają. Widać 

ich mieszkania i drogi, które je łączą, widać dym wznoszący się 

z ich domów i zakładów produkcyjnych, widać pojazdy, w któ-

rych siedzą, ale samych ludzi nie widać. A przecież oni obecni są 

wszędzie na obliczu ziemi”24… Kiedy wyruszam w góry, między 

innymi na Große Knolle lub Hanskühnenburg, całkowicie stosuję 

się do japońskiej zasady shinrin-yoku, co można dosłownie prze-

tłumaczyć jako „zażywania kąpieli w lesie”25. Choć na początku 

23 Moje wyjazdy do Sieber rozpoczęły się w 2014 r. na zaproszenie 
właścicieli Hotelu Zum Pass, państwa Teresy i Zygmunta Liberskich. 
Do tej pory odwiedziłam to miejsce osiem razy, przyjeżdżam tutaj na 
plenery ze studentami, organizuję wystawy i spotkania artystyczne.

24 W.G. Sebald, Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka, przekł.  
M. Łukasiewicz, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, s. 106.

25 H. García, F. Miralles, Shinrin yoku. Japońska sztuka czerpania mocy 
z przyrody, przekł. M. Skowron, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 
Kraków 2018, s. 12. 

In 2014 I discovered the Harz Mountains, located in cen-

tral Germany in Saxony-Anhalt and Lower Saxony. Arriving in 

the Harz Mountains, I stay in Sieber, a village located about 9 

km from Herzberg am Harz24.  Sieber, situated by the Sieber 

River, sunk between the mountains, seems to be a dormant and 

deserted settlement. I like this silence and this abandonment 

as if we were watching the world from a bird’s eye view, “as 

though there were no people, only the things they have made 

and in which they are hiding. One sees the places where they 

live and the roads that link them, one sees the smoke rising from 

their houses and factories, one sees the vehicles in which they 

sit, but one sees not the people themselves. And yet they are 

present everywhere upon the face of the earth…”25.  When I go 

to the mountains, such as Große Knolle or Hanskühnenburg, 

I completely follow the Japanese shinrin-yoku principle which 

24 My trips to Sieber began in 2014 at the invitation of the owners of 
the Zum Pass Hotel, Teresa and Zygmunt Liberski. I have visited this 
place 8 times so far. I come here to the open air with students, organize 
exhibitions and artistic meetings.

25 W.G. Sebald, The Rings of Saturn [e-book], trans. Michael Hulse,  London: 
New Directions Books, 1998.

Sieber: W bieli, Zum Pass, Góry, góry, Pierwsze krople zieleni, A rzeka płynie, 2019, kolaż, cienkopis, akwarela na papierze, 12 × 17 cm. Fot. Joanna Imielska
Sieber: In White, Zum Pass, Mountains, Mountains, First Drops of Greenery, And the River Flows, 2019, collage, fineliner, watercolour on paper, 12 × 17 cm. 
Photo: Joanna Imielska

Kartki z pamiętnika z cyklu Ziarnko prawdy, 2018, kserografia, akwarela, cienkopis na papierze, 12 × 17 cm (16 x). Fot. Szymon Kałmuczak
Diary Cards from series A Grain of Truth, 2018, xerography, watercolour, fineliner on paper, 12 × 17 cm (16 x). Photo: Szymon Kałmuczak
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Kartki z pamiętnika z cyklu Ziarnko prawdy, 2018, 
kserografia, akwarela, cienkopis na papierze,  
12 × 17 cm (16 x). Fot. Szymon Kałmuczak
Diary Cards from series A Grain of Truth, 2018, 
xerography, watercolour, fineliner on paper,  
12 × 17 cm (16 x). Photo: Szymon Kałmuczak
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Listy do... z cyklu Ziarnko prawdy, 2018, kolaż, cienkopis na papierze, 10 × 15 cm (24 x). Fot. Szymon Kałmuczak
Letters to... from series A Grain of Truth, 2018, collage, fineliner on paper, 10 × 15 cm (24 x). Photo: Szymon Kałmuczak
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mam wytyczone szlaki, to w rezultacie dochodzę tam, gdzie 

zaprowadzą mnie wyobraźnia i moja pomocna mapa, spaceruję 

w milczeniu, nie spieszę się, wykorzystuję wszystkie moje zmysły 

dla lepszego przeżycia i poznania tego miejsca, słucham muzyki 

lasu, chłonę jego zapach, oddycham powoli i głęboko czystym 

powietrzem, smakuję znakomitej wody, podziwiam krajobraz, 

staram się zapomnieć o czasie, jestem tu i teraz... A potem, kiedy 

wracam do Sieber, do Hotelu Zum Pass, porządkuję wszystkie 

moje wrażenia i przelewam je na papier. 

Leszno nie jest kierunkiem moich podróży, jest po Byd-

goszczy i Poznaniu trzecim miastem, z którym jestem związana 

w szczególny sposób26, już wcześniej dedykowałam temu 

miastu prace z cyklu Labirynty (2008) i Zapisane godziny (2012), 

w 2018 roku zapisało się ono w Ziarnku prawdy. Realizując prace 

z tego cyklu (Kartki z pamiętnika i Listy do...), inspirowałam się 

legendami z terenów leszczyńskich, między innymi o Rycerzu 

Wieniawie Pierścieniu, Skarbach Twardowskiego, Białej damie 

w zamku rydzyńskim, o Śmiałku-Pastuszku27 oraz informacjami 

z „życia Leszna” zaczerpniętymi z codziennych gazet. Próbowa-

łam te dwa światy powiązać, znaleźć bezpośrednie przełożenie 

między czasem dawnym a obecnym, znaleźć analogię między 

legendą a faktem. Prace przybrały charakter widokówek i listów 

umeszczonych w kopertach, gotowych do rozesłania. 

Jestem pod ogromnym wrażeniem Nowego Jorku. Już 

podczas pierwszej podróży do tego miasta w 2017 roku uległam 

jego niezwykłej atmosferze; w 2018 roku to poczucie we mnie 

się utrwaliło. Mam nieustającą potrzebę zgłębiania wiadomości 

o tym mieście, moimi przewodnikami są między innymi: Janusz 

Głowacki, Magdalena Rittenhouse, Hanya Yanagihara, Atticus 

Lish, Edward Rutherfurd, Jennifer Egan, Małgorzata Szejnert, 

Kamila Sławińska, a potem konfrontuję to, co przeczytałam, 

z tym, co zobaczyłam. Miałam to szczęście, że mieszkałam 

na Manhattanie, na  East Village, na 9th Street, zaraz obok 

Tompkins Square Park, nieopodal Washington Square. To było 

moje centrum, wyruszałam z niego pieszo, metrem, czasami 

autobusem w różne miejsca, które koniecznie trzeba było zo-

baczyć: Most Brooklyński, Statuę Wolności, niezwykły World 

Trade Center Memorial, przespacerować się 5th Avenue, nie 

26 Od 1988 r. jestem związana z Lesznem głównie przez bliskość 
zamieszkania (mieszkam w Pępowie, które oddalone jest od Leszna 
o 46 km) oraz Galerię MBWA w Lesznie.

27 B. Świderski, Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej, Księgarnia  
A. Krajewicza, Leszno 1928.

can literally be translated as “taking a bath in the forest”26.  

Although at the beginning I mark out the trails, in the end I go 

to wherever my imagination and my helpful map takes me. 

I walk in silence, I do not hurry, I use all my senses for a better 

experience and knowledge of this place, I listen to the music 

of the forest, I absorb its smell, I breathe slowly and deeply 

clean air, I taste excellent water, I admire the landscape, I try 

to forget about time, I am here and now…   And then, when I go 

back to Sieber, to the Zum Pass Hotel, I sort all my impressions 

out and put them on paper.

Leszno is not the destination of my journeys, it is the third 

city after Bydgoszcz and Poznań with which I am connected in 

a special way27, I had already dedicated works from the series 

Labyrinths (2008) and Saved Hours (2012) to this city, in 2018 

it was saved in A Grain of Truth. While creating works from this 

series (Diary Sheets and Letters to...), I was inspired by legends 

from the Leszno region, including Knight Wieniawa the Ring, 

Twardowski’s Treasures, The White Lady from the Castle of Rydzyna, 

Shepherd the Daredevil28 and by the news of “Leszno life” taken 

from daily newspapers. I tried to connect these two worlds, to 

find a direct translation between past and present time, to find 

an analogy between legends and facts. The works took the form 

of postcards and letters, put in envelopes, ready to be sent out. 

I am very impressed with New York. Already during my first 

trip to this city in 2017 I succumbed to its unusual atmosphere, 

and in 2018 this feeling was consolidated in me. I have an 

insatiable need to explore the news about this city. My guides 

are among others: Janusz Głowacki, Magdalena Rittenhouse, 

Hanya Yanagihara, Atticus Lish, Edward Rutherfurd, Jennifer 

Egan, Małgorzata Szejnert, Kamila Sławińska, and then I con-

front what I have read with what I have seen. I was lucky to live 

in Manhattan,  East Village, 9th Street, right next to Tompkins 

Square Park, near Washington Square. It was my centre from 

which  I set off on foot, by subway, sometimes by bus to various 

26 H. García, F. Miralles, Shinrin yoku. Japońska sztuka czerpania mocy 
z przyrody [Shinrin Yoku. Japanese Art of Drawing Power from Nature], 
trans. Monika Skowron, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak, 2018, p. 12.

27 I have been associated with Leszno since 1988, mainly due to the 
proximity of my place of residence (I live in Pępowo, which is 46 km 
away from Leszno) and my contacts with the MBWA Gallery in Leszno.

28 B. Świderski, Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej [Illustrated 
Description of Leszno and the Leszno Region], Leszno:  Księgarnia 
A. Krajewicza, 1928.

 Listy do... z cyklu Ziarnko prawdy, 2018, kolaż, cienkopis na papierze, 10 × 15 cm (12 x). Fot. Szymon Kałmuczak
Letters to... from series A Grain of Truth, 2018, collage, fineliner on paper, 10 × 15 cm (12 x). Photo: Szymon Kałmuczak
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Prace z cyklu Nowy Jork 1, 2018, tusz, akryl, cienkopis na papierze, 15 × 21 cm (12 x). Fot. Szymon Kałmuczak
Works from the series New York 1, 2018, ink, acrylic, fineliner on paper, 15 × 21 cm (12 x). Photo: Szymon Kałmuczak
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Prace z cyklu Nowy Jork 2, 2018, kolaż, kserografia, akwarela, cienkopis na papierze, 12 × 17 cm (9 x). Fot. Szymon Kałmuczak
Works from the series New York 1, 2018, ink, acrylic, fineliner on paper, 12 × 17 cm (9 x). Photo: Szymon Kałmuczak
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omijając Broadwayu i Flatiron Building, popłynąć łodzią po je-

ziorze w Central Parku, znaleźć się wieczorem na Times Square, 

przejść od początku do końca High Line, pojechać kolejką linową 

na Roosevelt Island, przywitać się z Oceanem Atlantyckim na 

Coney Island, a wieczorem pójść do Metropolitan Opera na 

Normę Vincento Belliniego albo do Carnegie Hall na koncert 

Polish Landscapes. Wielokrotne powracałam do Metropolitan 

Museum of Art, Museum of Modern Art MoMa, New Museum 

of Contemporary Art, Guggenheim Museum, Whitney Museum 

of American Art, Frick Collection, The Cloisters, Brooklyn 

Museum, galerii SoHo. W mojej pamięci pozostaną wspaniałe 

wystawy Louise Bourgeois, Judy Chicago i Georgii O’Keeffe. 

Wymienione miejsca posłużyły za tytuły moich prac, które 

zadedykowałam Nowemu Jorkowi. Manhattan jest dla mnie 

geometryczny, z uporządkowaną siatką ulic przecinających się 

ze sobą pod kątem prostym, z geometrią, która odrywa się od 

ziemi i przenosi wraz z architekturą wysoko ponad głowami, 

dotyka nieba. Manhattan wpisał się w moje wcześniejsze gry 

i zabawy z geometrią.

Prace nawiązują do kartek pocztowych wysyłanych z po-

dróży, kiedyś bardzo popularnych, obecnie zastąpionych przez 

znacznie szybsze i wygodniejsze formy przekazu informacji. 

Są to rysunki, akwarele, kolaże, w których bardzo ważną rolę 

odgrywają teksty: moje notatki oraz informacje zaczerpnięte 

z przewodników i książek o Nowym Jorku. W procesie twór-

czym na nowo odkrywałam to miasto, nie próbowałam niczego 

przyśpieszać, prace przybrały charakter osobliwych mandali, 

wszystko płynęło i narastało swoim rytmem pełnym harmonii, 

skupienia i spokoju.

„Cóż to bowiem znaczy opisać miejsce? Trzeba oczywiście 

oddać całą jego fizyczną namacalność – jego kształt, obraz, 

światło, zapach, barwę powietrza, kolor ziemi, przeźroczystość 

nieba; trzeba umiejscowić je w szerszej przestrzeni, ulokować 

na mapach. Lecz nawet wtedy, gdy wyłoni się obraz najbardziej 

drobiazgowy, szybko okaże się niewystarczający, ponieważ 

będzie statyczny i niezmienny. Dlatego należy podjąć następny 

krok i przydać miejscu czas – wtedy dopiero opowieść ruszy 

z kopyta, a miejsce ożyje”28.

28 O. Tokarczuk, Moment niedźwiedzia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 
Warszawa 2012, s. 135. 

places that must have been seen: Brooklyn Bridge, Statue of 

Liberty, a remarkable World Trade Center Memorial, take a walk 

along Fifth Avenue, not bypassing Broadway and Flatiron Build-

ing, take a boat ride on the lake in Central Park, find yourself in 

the evening in Times Square, go from the beginning to the end 

of High Line, take the cable car to Roosevelt Island, say hello 

to the Atlantic Ocean on Coney Island, and in the evening go 

to the Metropolitan Opera for Vincento Bellini’s Norma, or to 

Carnegie Hall for the concert Polish Landscapes. Many times 

I would return to the Metropolitan Museum of Art, Museum 

of Modern Art (MoMa), New Museum of Contemporary Art, 

Guggenhaim Museum, Whitney Museum of American Art, Frick 

Collection, The Cloisters, Brooklyn Museum, SoHo Gallery. I will 

remember the wonderful exhibitions of Louise Bourgeois, Judy 

Chicago and Georgia O’Keeffe. These places became the titles 

of my works, which I dedicated to New York. For me, Manhattan 

is geometric, with its neat grid of streets that intersect at right 

angles to each other, with geometry that breaks away from the 

ground and moves with architecture high above the heads, 

touching the sky. Manhattan has inscribed itself in my earlier 

games and plays with geometry. 

The works refer to postcards sent from a journey, once very 

popular, now replaced by much faster and more convenient 

forms of communication. These are drawings, watercolours, 

collages, in which the texts play a very important role: my notes 

and pieces of information taken from guides and books about 

New York. In the creative process I rediscovered this city, I did 

not try to speed up anything, the works took the form of peculiar 

mandalas, everything was flowing and growing with its rhythm 

full of harmony, concentration and peace.

“What does it mean to describe a place? Of course, you have 

to show all its physical tangibility – its shape, image, light, smell, 

colour of the air, colour of the earth, transparency of the sky; 

you have to situate it in a wider space, place it on maps. But even 

then when the most meticulous image emerges, it will soon 

prove insufficient, because it will be static and unchangeable. 

That is why it is necessary to take the next step and add time 

to the place – only then the story will be off like a shot and the 

place will come to life”29 .

29 O. Tokarczuk, Moment niedźwiedzia [The Moment of the Bear],  
Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012, p. 135.   

Czarny ogród z cyklu Zapiski Jana K., 2020, papier, cienkopis, 29 × 39 cm. Fot. Joanna Imielska 
Black Garden from the series Notes of Jan K., 2020, paper, fineliner, 29 × 39 cm. Photo: Joanna Imielska
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Archeologia z mojej szuflady
W 2019 roku pojawił się kolejny wątek zanurzony w moim „cza-

sopisaniu”, nazwałam go Archeologią z mojej szuflady, spotykają 

się w nim różne czasy, przestrzenie i pamięci. 

Dawne przedmioty, drobiazgi ważne i nieważne zamieszkują 

zakamarki domu, szaf, półek, szuflad, leżą cicho, ukryte dla moich 

oczu, nieobecne w mojej pamięci, oczekują na ten właściwy czas, 

aby się ujawnić. Zamieszkałam pośród tych „osieroconych rzeczy” 

i nawiązałam z nimi „współpracę”29. Czy naruszam prywatność 

dawnych właścicieli, gdy korzystam z ich mebli, jem z ich talerzy, 

zaparzam herbatę w porcelanowych dzbankach, gdy czytam 

pozostawione przez nich listy, dokumenty, książki, dotykam pa-

miątek, oglądam albumy ze zdjęciami, na których przedstawione 

postaci często ujawnione są w otoczce intymności? I chociaż 

mogłabym podążyć za słowami Katarzyny Kędzierskiej, że: 

„rzeczy to tylko rzeczy. Mogą być piękne, mogą być użyteczne, 

mogą mieć moc przywoływania wspomnień, ale to nadal tylko 

rzeczy. Nie będą mnie kochać ani się ze mną przyjaźnić”30, to 

jednak bliższe jest mi stwierdzenie: że „człowiek jest potrzebny 

rzeczom, ale też one jemu. Ludzkość zaczyna się z rzeczami; 

zwierzęta nie mają rzeczy”, zauważa francuski filozof Michel 

Serres. „[…] Więc rzeczy – wehikuły pamięci – zinwentaryzowane 

i zabezpieczone, trafiają do nowych właścicieli albo rozpadają 

się tu, na miejscu – każda inaczej, zależnie od materii, z której 

je stworzono”31.

Przedmioty po latach nabierają szczególnej wartości. 

Nawet w najprostszych i z pozoru nic nieznaczących ukryte 

są jakieś zadziwiające piękno, okruchy życia, jakaś cząstka 

osoby, która je wykonała lub używała, zapach nienależący do 

tu i teraz, kolor zżółkniętej kartki, patyna, rdza… Każdy z nas 

na swój sposób tworzy „swoistego rodzaju indywidualne 

muzea i archiwa. Pozbycie się ich budzi lęk przed zubożeniem 

własnego Ja”32. 

Kolejna odsłona Archeologii z mojej szuflady zawarta jest 

w słowach Zbigniewa Herberta, że trwałość przedmiotów 

przypomina nam naszą nietrwałość, i w wersach Wisławy 

Szymborskiej: „Korona przeczekała głowę / Przegrała dłoń do 

29 M. Sznajderman, Pusty las, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019,  
s. 194.

30 K. Kędzierska, Chcieć mniej. Minimalizm w praktyce, Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak, Kraków 2016, s. 128.

31 M. Sznajderman, Pusty las, dz. cyt., s. 192.
32 K. Kędzierska, Chcieć mniej…, dz. cyt., s. 128.

Archaeology from My Drawer

In 2019 another theme immersed in my “timewriting” ap-

peared, I called it Archaeology from My Drawer where different 

times, spaces and memories meet. Old objects, important and 

unimportant bits and pieces inhabit the nooks and crannies of 

the house, wardrobes, shelves, drawers, lie quietly, hidden for 

my eyes, absent from my memory, waiting for the right time to 

reveal themselves. I settled among these “orphaned things” and 

established “cooperation with them”30 . Do I invade the privacy 

of the former owners when I use their furniture, eat from their 

plates, brew tea in porcelain jugs, when I read letters, docu-

ments, books they left, touch souvenirs, look at photo albums 

where the photographed people are often revealed in an aura 

of intimacy? And although I could follow Katarzyna Kędzierska’s 

words: “things are just things. They can be beautiful, they can 

be useful, they can have the power to recall memories, but they 

are still just things. They will not love me or make friends with 

me”31, nevertheless I am rather inclined to admit that “things 

need humans, and vice versa. Humanity starts with things; 

animals do not have things, the French philosopherMichel 

Serres notes. [...] “So things – memory vehicles – inventoried 

and secured, go to their new owners or disintegrate here, on 

the spot – each one differently, depending on the matter out 

of which they were made”32.

After years the objects acquire special value. Even in the 

simplest and seemingly insignificant ones, there is hidden some 

astonishing beauty, crumbs of life, some part of the person who 

made or used them, a scent not belonging to the here and now, 

the colour of a yellowed sheet of paper, patina, rust... Each of 

us in their own way creates “a kind of individual museums and 

archives. Getting rid of them raises the fear of impoverishing 

our own Self”33 . 

The next disclosure of Archaeology from My Drawer is con-

tained in Zbigniew Herbert’s words that permanence of objects 

reminds us of our impermanence, and in the words of Wisława 

Szymborska: “The crown has outlasted the head./ The hand has 

30 M. Sznajderman, Pusty las [Empty Forest], Wołowiec: Wydawnictwo 
Czarne, 2019, p. 194.

31 K. Kędzierska, Chcieć mniej. Minimalizm w praktyce [Want Less. 
Minimalism in Practice], Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak, 2016, p. 128.

32 M. Sznajderman, Pusty las, op. cit., p. 192.
33 K. Kędzierska, Chcieć mniej, op. cit., p. 128.

rękawicy / Zwyciężył prawy but nad nogą / Mój wyścig z suknią 

nadal trwa”33. 

To prawda, że przedmioty potrafią przetrwać ludzi, ale to 

właśnie ludzie nadają im sens i dlatego opuszczone przez ludzi, 

zostają tego sensu pozbawione, chyba że zostaną na nowo 

przygarnięte i otoczone opieką. Wszystko, czym się otaczamy, 

czego dotykamy, każdy przedmiot „jest od swoich początków 

w nieustannej przemianie, w każdym ułamku sekundy inny, 

stwarzany na nowo, niepodobny do siebie samego sprzed 

chwili. Że jak pisze w Pierścieniach Saturna W.G. Sebald – «nic 

nie ma stałości. Na każdej nowej formie kładzie się już cień 

zniszczenia»”34.

Pragnę wydobyć z chaosu rzeczy odnalezionych te najważ-

niejsze dla mnie, poznać ich historię, ale również nadać im nowe 

znaczenia, nowy sens, obdarzyć „nieskończonym potencjałem 

zmiany”35, poprzez najnowsze prace chcę stworzyć moje wła-

sne opowiadanie o bliskich mi ludziach i miejscach „do trwań 

jej niegdysiejszych mieszkańców dolepiam moje trwanie, na 

ich śladach odciskam swój ślad – tworzę teraźniejszość dla 

tych, którzy nadejdą po mnie. Każda teraźniejszość bowiem, 

czy obecna, czy przyszła, twierdzi francuski archeolog Laurent 

Olivier, «składa się zasadniczo z palimpsestu wszystkich trwań 

z przeszłości, które zostały zapisane w materii»”36.

 

33 W. Szymborska, Muzeum, [w:] Widok z ziarenkiem piasku, Wydawnictwo 
a5, Poznań 1996, s. 16.

34 M. Sznajderman, Pusty las, dz. cyt., s. 67.
35 Tamże, s. 24.
36 Tamże, s. 30.

lost out to the glove. The right shoe has defeated the foot. /[…]/

The battle with my dress still rages on”34.

It is true that objects can outlive people, but these are people 

who make sense of them and therefore abandoned by people 

are deprived of this sense unless they are taken back and cared 

for again. Everything that surrounds us, everything we touch, 

every object “is from its beginnings in constant transformation, 

different in every split second, created anew, not similar to 

itself from a moment ago. As W.G. Sebald writes in The Rings 

of Saturn, ‘nothing is permanent. On every new form a shadow 

of destruction has already been cast’”35.

I want to get the out of the chaos of regained things these 

most important ones for me, to know their history, but also to 

give them new meanings, a new sense, an “infinite potential 

for change”36. Through the latest works I want to create my 

own story about the people and places close to me, “to the 

existence of its former inhabitants I add my existence, on their 

traces I imprint my trace – I  create the present for those who 

come after me. Each present time, whether current or future, 

according to the French archaeologist Laurent Olivier, ‘consists 

essentially of a palimpsest of all the existences of the past that 

have been recorded in matter”37.

34 Wislawa Szymborska, Museum, trans. St. Barańczak and C. Cavanagh, 
[in:] eadem, Poems: New and Collected 1957-1997, Orlando: A Harvest 
Book – Harcourt, 2000, p. 30.

35 M. Sznajderman, Pusty las, op. cit., p. 67.
36 Ibid., p. 24.
37 Ibid., p. 30.
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To już koniec z cyklu Zapiski Jana K., 2020, papier, cienkopis, 20 × 29 cm. Fot. Joanna Imielska
This is the End from the series Notes of Jan K.31, 2020, paper, fineliner, 20 × 29 cm. Photo: Joanna Imielska 
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D
o ważnych tematów twórczości Joanny Imielskiej 

należy refleksja o naturze czasu. Czas tematyzuje 

ona zarówno w planie osobistym, jak i w kontekstach 

szerszych, które obejmują też sfery medytacji, cykliczności, 

archetypiczności. Autorka nie tylko dotyka czasu w tema-

tycznym planie artystycznych realizacji, ale odgrywa on u niej 

także istotną rolę w samym procesie twórczym. Wyraźnie to 

widać w linijkach ręcznie pisanych tekstów, w liniach tuszem 

kreślonych koronkowych rysunków, w tysiącach dotknięć tego 

pismo-obrazkowego stenogramu (na przykład 24 godziny, 2010; 

Czas na ogrody, 2011; Mleczna droga, 2016; Ostrava, 2017 i inne). 

W tym miejscu proces twórczy i jego temat łączą się w jedno. 

W zbiorze prac, które artystka zatytułowała Archeologia 

mojej szuflady, otwiera ona przed nami swoje prywatne archi-

wum, które – jak można domniemywać – zawiera stare listy, 

dziennikowe zapiski, notatki, rękopisy stworzone przez nią i jej 

bliskich. Jednak nie prezentuje ich w celu umożliwienia zwykłej 

lektury, czego można by oczekiwać po archiwum. Przedstawia 

fragmenty – pismo, słowa albo same sylaby, a czasem i nawet 

mniej, bo te notatki ukrywają swoją treść w spiralnych kształtach 

muszli, w wykrawanych reliefowo kompozycjach ze starych 

zeszytów. Reliefy te tworzy z przestrzennie składanych form. 

Jej koncept, mający swoje źródło w dziecięcych papierowych 

zabawkach „piekło niebo”, gra z tajemnicą wpisaną w znaczenie 

tych tekstów. 

Imielska przetwarza papier o różnym stopniu zżółknienia 

i różnej jakości, arkusze w najróżniejszy sposób liniowane i doku-

menty zapisywane na gładkich kartkach. Rękopisy wykorzystuje 

przy tworzeniu kompozycji płaskich, ale też układa je w warstwy 

aż do powstania delikatnego, płytkiego reliefu. Splata w jedno 

paski tekstów pisanych różnymi przyborami piśmienniczymi: 

piórem i ołówkiem, paski, które wyraźnie przywołują proces cięcia 

dokumentów w niszczarkach, a następnie – ich rekonstrukcji. 

Artystka, wykorzystując stare dokumenty, sięga po techniki 

kolażu, prolażu, rolażu, warstważu, chiasmażu, które opisał Jiří 
Kolář w swojej książce Słownik metod. Skrzydlaty osioł1.

Niepowtarzalność zgromadzonego materiału u Imielskiej 

bierze się z cech jakościowych, wieku i charakteru papieru 

użytego zarówno jako materiał, jak i jako nośnik treści i znaczeń 

tych dokumentów oraz rękopisów. 

1  J. Kolář, Slovník metod. Okřídlený osel, Gallery, 1999.

O
ne of the important topics of Joanna Imielska’s works 

is the reflection on the nature of time. She thematises 

time both on a personal level and in wider contexts 

which also include the spheres of meditation, cyclicality, arche-

types. Not only does the artist touch upon time in the thematic 

plan of her artistic output but time also plays an important role 

in the creative process itself. This can be clearly seen in the 

lines of handwritten texts, in the ink lines of lace drawings, in 

the thousands of touches of this picture-writing shorthand (for 

example 24 Hours, 2010; Time for Gardens, 2011; Milky Way, 

2016; Ostrava, 2017 and others). This is where the creative 

process and its theme merge into one.                                                              

 In the collection of works which the artist called Archaeology 

of my Drawer, she opens before us her private archive, which – 

as we can presume – contains old letters, diary entries, notes, 

manuscripts created by her and her relatives. However, she 

does not present them in order to allow a plain reading, which 

one would expect from an archive. She presents fragments 

– writing, words or just syllables, and sometimes even less, 

because these notes hide their content in spiral shell shapes, 

in relief-cut compositions from old notebooks. She creates 

these reliefs from spatially folded forms. Her idea, which has 

its source in children’s paper toys ”heaven or hell“, plays with 

the mystery inscribed in the meaning of these texts.                      

The artist processes paper of varying degrees of yellowing 

and different quality, sheets in various ways lined and documents 

written on blank pages. She uses the manuscripts to create flat 

compositions, but also layers them up to a delicate, shallow 

relief. She weaves into one form stripes of texts written with 

various writing instruments: a fountain pen and pencil, strips 

that clearly recall the process of cutting documents in shredders 

and then reconstructing them. 

Using old documents, Joanna Imielska employs the tech-

niques of collage, prollage, rollage/roulage, froissage and chi-

asmage which Jiří Kolář described in his book Dictionary of 

Methods. A Winged Donkey1.                                                                                                     

 The uniqueness of the material collected by Imielska is 

due to the quality, age and character of the paper used both 

as a material and as a medium of the content and meanings of 

these documents and manuscripts. 

1  Jiří Kolář, Slovník metod. Okřídlený osel, Gallery, 1999.

◄   Otwarta księga, 2019, papier, cienkopis, 39 × 49 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
An Open Book, 2019, paper, fineliner, 39 × 49 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Związki takiej koncepcji z czeską tradycją można dostrzec 

w twórczości Josefa Hampla i Karla Adamusa. Hampl2, twórca 

oryginalnej techniki zszywanych kolaży, wykorzystywał w pracy 

swoją osobistą korespondencję. Tworzył wielkoformatowe 

kolaże, których elementy – listy, koperty i kartki pocztowe 

– przytwierdzał do podłoża za pomocą maszyny do szycia. 

Adamus3 rękopiśmienne zapiski wykorzystał choćby w obrazie 

Lekce z poezie II. Notował pomysły na przebitkowym papierze, 

odkładając je następnie do pudeł. A później porwane i zgniecione 

układał w ramach obrazów. Powstały w ten sposób obraz jest – 

podobnie jak u Imielskiej – jednocześnie czytelny i nieczytelny. 

Redefinicja, jakiej Joanna Imielska poddaje te odnalezione 

dokumenty i zawartą w nich informację, ciąży ku obiektowi, 

poddaje ich treść desemantyzacji i konstruuje nowe odczytanie. 

Dla niej samej ten proces archeologicznej pracy i ponownego 

odkrywania tego, co zapomniane, może nie tylko otwierać drogę 

do miejsc dawno nieodwiedzanych, ale także odkrywać nowe 

i głębsze znaczenia sytuacji oraz związki, które ewokuje dotyk 

rzeczy i ręcznie zapisywane słowa. 

Czytelnicy tych jej na nowo komponowanych tekstów mogą 

się poczuć sprowokowani do badania własnej pamięci i myśli 

w nadziei na nowe rozpoznanie tego, co minione. 

2  Josef Hampl (1932–2019).
3  Karel Adamus (ur. 1943), Lekce z poezie II, první jubilejní, 2004.

The links between such a conception and the Czech tra-

dition can be seen in the works of Josef Hampl and Karel Ad-

amus. Hampl2, the author of the original technique of sewn 

collages, used his personal correspondence in his work. He 

created large-format collages whose elements – letters, en-

velopes and postcards – he fixed to the ground using a sewing 

machine. Adamus3 used his handwritten notes for example in 

his painting Lekce z poezie II (Poetry lessons II). He wrote down 

his ideas on manifold paper and then put them in boxes. And 

later, he would arrange the torn and crushed sheets within 

the frames of the paintings. The resulting picture is – as in the 

case of Joanna Imielska – simultaneously legible and illegible.                                                                                                                            

Redefinition to which Joanna Imielska subjects these found 

documents and the information contained in them is leaning 

towards the object, submitting their content to desemananti-

zation and constructing a new reading. For her, this process of 

archaeological work and rediscovery of what has been forgotten 

can not only open the way to places that have not been visited 

for a long time, but also discover new and deeper meanings of 

the situation and relationships that are evoked by the touch of 

things and handwritten words.                                                     

Readers of these newly composed texts may feel provoked 

to explore their own memory and thoughts in the hope of a new 

recognition of the past. 

2  Josef Hampl (1932–2019).
3  Karel Adamus (b. 1943 ), Lekce z poezie II, první jubilejní, 2004.

Moja biblioteka, 2019, papier, cienkopis, 39 × 49 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
My Library, 2019, paper, fineliner, 39 × 49 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Jeden dzień, 2019, papier, 29 × 20 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
One Day, 2019, paper, 29 × 20 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Im dalej w las, tym więcej drzew, 2019, papier, cienkopis, 29 × 20 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
The More You Get into It, the More Complicated It Becomes, 2019, paper, fineliner, 29 × 20 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Zaczęta opowieść, 2019, papier, 29 × 20 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
The Story Started, 2019, paper, 29 × 20 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Zeszyt 7, 2019, papier, 20 × 29 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Notebook 7, 2019, paper, 29 × 20 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Czarny ogród 2, 2020, papier, cienkopis, 39 × 49 cm. Fot. Szymon Kałmuczak 
Black Garden 2, 2020, paper, fineliner, 39 × 49 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Niewysłany list, 2019, papier, kalka, 29 × 39 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Unsent Letter, 2019, paper, tracing paper, 29 × 39 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

 Filmoteka, 2019, papier, 29 × 39 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Cinematheque, 2019, paper, 29 × 39 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Piekło-Niebo, 2019, papier, 39 × 49 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Hell-Heaven, 2019, paper, 39 × 49 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Cykliczność, 2019, papier, 29 × 20 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Cyclicality, 2019, paper, 29 × 20 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Sekrety 2, 2019, papier, cienkopis, 69 × 49 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Secrets 2, 2019, paper, fineliner, 69 × 49 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Sekrety 1, 2019, papier, cienkopis, 69 × 49 cm. Fot. Szymon Kałmuczak
Secrets 1, 2019, paper, fineliner, 69 × 49 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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W kółko to samo, 2019, papier, cienkopis, 29 × 39 cm. Fot. Szymon Kałmuczak 
Over and Over Again, 2019, paper, fineliner, 29 × 39 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Czasopisanie / Timewriting

1. Odkryto nową Planetę… 1, 2016, kalka, papier, cienkopis, 20 × 85 cm (4x). Fot. Szymon Kałmuczak

Discovery of a New Planet 1, 2016, carbon paper, paper, fineliner, 20 × 85 cm (4x). Photo: Szymon Kałmuczak   

2. Czas 1, 2001, akryl, tusz na papierze, 210 × 200 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Time 1, 2001, acrylic, ink on paper, 210 × 200 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

3. Czas 7, 2004, akryl, tusz na papierze, 210 × 200 cm. Fot. Michał Kałużny

Time 7, 2004, acrylic, ink on paper, 210 × 200 cm. Photo: Michał Kałużny

4. Czas 15, 2009, akryl, tusz na płótnie, 150 × 150 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Time 15, 2009, acrylic, ink on canvas, 150 × 150 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

5. Czas na ogrody 14, 2011, akryl, tusz na płótnie, 120 × 80 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Time for Gardens 14, 2011, acrylic, ink on canvas, 120 × 80 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

6. Czas na ogrody 5, 2006, akryl, tusz na papierze, 210 × 200 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Time for Gardens 5, 2006, acrylic, ink on paper, 210 × 200 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

7. Czas na ogrody 7, 2007, akryl, tusz na papierze, 210 × 200 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Time for Gardens 7, 2007, acrylic, ink on paper, 210 × 200 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

8. Czas na ogrody 1, 2006, akryl, tusz na papierze, 210 × 200 cm. Fot. Maciej Hnatiuk

Time for Gardens 1, 2006, acrylic, ink on paper, 210 × 200 cm. Photo: Maciej Hnatiuk

9. Labirynt 3, 2008, akryl, kredka na papierze, 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 3, 2008, acrylic, crayon on paper, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

10. Labirynt 5, 2008, akryl, kredka na papierze, 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 5, 2008, acrylic, crayon on paper, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

11. Labirynt 6, 2008, akryl, kredka na papierze, 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 6, 2008, acrylic, crayon on paper, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

12. Labirynt 8, 2008, kserografia, ołówek na papierze, 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 8, 2008, xerography, pencil on paper, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

13. Labirynt 10, 2008, druk, ołówek na papierze, 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 10, 2008, printing, pencil on paper, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

14. Labirynt 21, 2009, kserografia, ołówek na papierze, 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 21, 2009, xerography, pencil on paper, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

15. Labirynt 20, 2009, kserografia, ołówek na papierze, 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 20, 2009, xerography, pencil on paper, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

16. Labirynt 24, 2009, kserografia, ołówek na papierze, 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 24, 2009, xerography, pencil on paper, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

17. Labirynt 29, 2010, kserografia, kredka na papierze, 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 29, 2010, xerography, crayon on paper, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

18. Labirynt 37, 2012, kserografia, ołówek na papierze, 70 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 37, 2012, xerography, pencil on paper, 70 × 70 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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19. Labirynt 38, 2012, kserografia, ołówek na papierze, 70 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 38, 2012, xerography, pencil on paper, 70 × 70 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

20. Labirynt 33, 2012, kserografia, ołówek na papierze, 70 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 33, 2012, xerography, pencil on paper, 70 × 70 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

21. Labirynt 34, 2012, kserografia, ołówek na papierze, 70 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 34, 2012, xerography, pencil on paper, 70 × 70 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

22. Labirynt 35, 2012, kserografia, ołówek na papierze, 70 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 35, 2012, xerography, pencil on paper, 70 × 70 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

23. Labirynt 36, 2012, kserografia, ołówek na papierze, 70 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 36, 2012, xerography, pencil on paper, 70 × 70 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

24. 24 godziny – godziny: 1.00, 2.00, 3.00, 13.00, 14.00, 15.00, 2010, kserografia, ołówek na papierze, 60 × 60 cm.  

Fot. Szymon Kałmuczak

24 Hours – Hours: 1.00, 2.00, 3.00, 1.00 p. m., 2.00 p. m., 3.00 p. m., 2010, xerography, pencil on paper, 60 × 60 cm.  

Photo: Szymon Kałmuczak

25. 24 godziny – godziny: 7.00, 8.00, 9.00, 19.00, 20.00, 21.00, 2010, kserografia, ołówek na papierze, 60 × 60 cm.  

Fot. Szymon Kałmuczak

24 Hours – Hours: 7.00, 8.00, 9.00, 7.00 p. m., 8.00 p. m., 9.00 p. m., 2010, xerography, pencil on paper, 60 × 60 cm.  

Photo: Szymon Kałmuczak

26. 24 godziny – godziny: 4.00, 5.00, 6.00, 16.00, 17.00, 18.00, 2010, kserografia, ołówek na papierze, 60 × 60 cm.  

Fot. Szymon Kałmuczak

24 Hours – Hours: 4.00, 5.00, 6.00, 4.00 p. m., 5.00 p. m., 6.00 p. m., 2010, xerography, pencil on paper, 60 × 60 cm.  

Photo: Szymon Kałmuczak

27. Zapisana godzina 1 – Jeśli zimową porą podróżny, 2011, kserografia, ołówek na papierze, 210 × 200 cm.  

Fot. Szymon Kałmuczak

Saved Hour 1 – If on a Winter’s Night a Traveler, 2011, xerography, pencil on paper, 210 × 200 cm. Photo: Szymon 

Kałmuczak

28. Zapisana godzina 2 – Mikrohistorie, 2012, kserografia, ołówek na papierze, 210 × 200 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Saved Hour 2 – Microhistories, 2012, xerography, pencil on paper, 210 × 200 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

29. Zapisana godzina 3 – Mikrokosmos, 2013, kserografia, ołówek na papierze, 210 × 200 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Saved Hour 3 – Microcosm, 2013, xerography, pencil on paper, 210 × 200 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

30. Zapisana godzina 4 – Mikrokosmos, 2013, kserografia, ołówek na papierze, 210 × 200 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Saved Hour 4 – Microcosm, 2013, xerography, pencil on paper, 210 × 200 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

31. Tęczowy 2 z cyklu Czas, 2004, olej na płótnie, 180 × 137 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Rainbow 2 from the series Time, 2004, oil on canvas, 180 × 137 cm. Photo: Szymon Kałmuczak 

32. Tęczowy 4 z cyklu Czas, 2015, olej na płótnie, 175 × 137 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Rainbow 4 from the series Time, 2015, oil on canvas, 175 × 137 cm. Photo: Szymon Kałmuczak 

33. 39 stopni w cieniu z cyklu Czas, 2015, akryl na płótnie 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

39 Degrees in the Shade from the series Time, 2015, acrylic on canvas, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak  

34. Między 45 a 90 z cyklu Czas, 2015, akryl na płótnie 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Between 45 and 90 from the series Time, 2015, acrylic on canvas, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak  

35. Czasopisanie z cyklu Czas, 2015, akryl na płótnie 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Timewriting from the series Time, 2015, acrylic on canvas, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

36. Mikrokosmos 2, 2014, akryl na płótnie, 100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Microcosm 2, 2014, acrylic on canvas, 100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

37. Mikrokosmos 1, 2013, akryl na płótnie, 100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Microcosm 1, 2013, acrylic on canvas, 100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

38. Mikrokosmos 3, 2014, akryl na płótnie, 100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Microcosm 3, 2014, acrylic on canvas, 100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

39. Mikrokosmos 6 – Spalona tęcza, 2014, akryl na płótnie, 100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Microcosm 6 – Burned Rainbow, 2014, acrylic on canvas, 100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

40. Mikrokosmos 4 – Tęcza, 2014, akryl na płótnie, 100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Microcosm 4 – Rainbow, 2014, acrylic on canvas, 100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

41. Mikrokosmos 5 – Płonąca tęcza, 2014, akryl na płótnie, 100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Microcosm 5 – Burning Rainbow, 2014, acrylic on canvas, 100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

42. Mikrokosmos 7 – Miedzianka – czasy świetności, 2016, akryl na płótnie, 100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Microcosm 7 – Miedzianka – Time of Splendour, 2016, acrylic on canvas, 100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

43. Mikrokosmos 8 – Miedzianka – znikanie, 2018, akryl na płótnie, 100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Microcosm 8 – Miedzianka – Disappearance, 2018, acrylic on canvas, 100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

44. Mikrokosmos 9 – Miedzianka – odradzanie, 2018, akryl na płótnie, 100 × 100 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Microcosm 9 – Miedzianka – Regeneration, 2018, acrylic on canvas, 100 × 100 cm. Photo: Szymon Kałmuczak  

45. Mleczna droga, 2016, kalka, papier, cienkopis, 20 × 58 cm (3x). Fot. Szymon Kałmuczak

Milky Way, 2016, carbon paper, paper, fineliner, 20 × 58 cm (3x). Photo: Szymon Kałmuczak   

46. A jednak Ziemia posiada swoje odbicie we Wszechświecie, 2016, kalka, papier, cienkopis, 20 × 58 cm (3x). Fot. Szymon 

Kałmuczak

And Yet the Earth Has Its Reflection in the Universe, 2016, carbon paper, paper, fineliner, 20  × 85 cm (3x). Photo: Szymon 

Kałmuczak   

47. Krótka pamięć, 2016, kalka, papier, cienkopis, 20,5 × 85 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Short Memory, 2016, carbon paper, paper, fineliner, 20,5 × 85 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

48. A jednak Ziemia posiada swoje odbicie we Wszechświecie 2, 2017, kalka, papier, cienkopis, 20 × 58 cm (3x)

And Yet the Earth Has Its Reflection in the Universe 2, 2017, carbon paper, paper, fineliner, 20 × 58 cm (3x). Photo: Szymon 

Kałmuczak   

49. Planeta Skela, 2016, kalka, papier, cienkopis, 21 × 85 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Skela Planet, 2016, carbon paper, paper, fineliner, 21 × 85 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

50. Planeta Akip, 2016, kalka, papier, cienkopis, 21 × 85 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Akip Planet, 2016, carbon paper, paper, fineliner, 21 × 85 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

51. Planeta Aizyd, 2016, kalka, papier, cienkopis, 21 × 85 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Aizyd Planet, 2016, carbon paper, paper, fineliner, 21 × 85 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

52. Ostrava 1 – Złota Róża, 2017, papier, cienkopis, 27 × 89 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Ostrava 1 – Gold Rose, 2017, paper, fineliner, 27 × 89 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

53. Ostrava 2 – Vitkovice, 2017, papier, cienkopis, 27 × 89 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Ostrava 2 – Vitkovice, 2017, paper, fineliner, 27 × 89 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

54. Ostrava 3 – 3 Słońca, 2017, papier, cienkopis, 27 × 89 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Ostrava 3 – 3 Suns, 2017, paper, fineliner, 27 × 89 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

55. Ostrava 4 – A jednak zielone wzgórza, 2017, papier, cienkopis, 27 × 89 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Ostrava 4 – And Yet Green Hills, 2017, paper, fineliner, 27 × 89 cm. Photo: Szymon  Kałmuczak   
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56. Ostrava 6 – 17 metrów pod ziemią, 2017, papier, cienkopis, 27 × 89 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Ostrava 6 – 17 Meters below the Ground, 2017, paper, fineliner, 27 × 89 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

57. Ostrava 7 – Planetarium, 2017, papier, cienkopis, 27 × 89 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Ostrava 7 – Planetarium, 2017, paper, fineliner, 27 × 89 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

58. Ostrava 8 – Colours of Ostrava, 2017, papier, cienkopis, 27 × 89 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Ostrava 8 – Colours of Ostrava, 2017, paper, fineliner, 27 × 89 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

59. Planeta 1, 2016, kalka, papier, cienkopis, 21 × 59 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Planet 1, 2016, carbon paper, paper, fineliner, 21 × 59 cm. Photo: Szymon Kałmuczak    

Justyna Ryczek  

Podróż w czasie, wokół czasu, przez czas... / Journey in Time, around Time, through Time…

1. Kształt czasu, wystawa indywidualna, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2008. Fot. Szymon Kałmuczak

The Shape of Time, solo exhibition, Municipal Gallery Arsenał, Poznań, 2008. Photo: Szymon Kałmuczak 

2. Kształt czasu, wystawa indywidualna, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2008. Fot. Szymon Kałmuczak

The Shape of Time, solo exhibition, Municipal Gallery Arsenał, Poznań, 2008. Photo: Szymon Kałmuczak 

3. Kształt czasu, wystawa indywidualna, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2008. Fot. Szymon Kałmuczak

The Shape of Time, solo exhibition, Municipal Gallery Arsenał, Poznań, 2008. Photo: Szymon Kałmuczak 

4. Kształt czasu, wystawa indywidualna, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2008. Fot. Szymon Kałmuczak

The Shape of Time, solo exhibition, Municipal Gallery Arsenał, Poznań, 2008. Photo: Szymon Kałmuczak 

5. Kształt czasu, wystawa indywidualna, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2008. Fot. Szymon Kałmuczak

The Shape of Time, solo exhibition, Municipal Gallery Arsenał, Poznań, 2008. Photo: Szymon Kałmuczak 

6. Kształt czasu, wystawa indywidualna, Galeria WizyTUjąca, Warszawa, 2008. Fot. Szymon Kałmuczak

The Shape of Time, solo exhibition, WizyTUjąca Gallery, Warszawa, 2008. Photo: Szymon Kałmuczak

7. Kształt czasu, wystawa indywidualna, Galeria WizyTUjąca, Warszawa, 2008. Fot. Szymon Kałmuczak

The Shape of Time, solo exhibition, WizyTUjąca Gallery, Warszawa, 2008. Photo: Szymon Kałmuczak

Rafał Boetner-Łubowski

Nieortodoksyjne reinkarnacje geometrii / Unorthodox Reincarnations of Geometry

1. Koło czasu, wystawa indywidualna, Galeria MBWA, Leszno, 2014. Fot. Szymon Kałmuczak

Wheel of Time, solo exhibition, MBWA Gallery, Leszno, 2014. Photo: Szymon Kałmuczak 

2. Koło czasu, wystawa indywidualna, Galeria MBWA, Leszno, 2014. Fot. Szymon Kałmuczak

Wheel of Time, solo exhibition, MBWA Gallery, Leszno, 2014. Photo: Szymon Kałmuczak 

3. Koło czasu, wystawa indywidualna, Galeria MBWA, Leszno, 2014. Fot. Szymon Kałmuczak

Wheel of Time, solo exhibition, MBWA Gallery, Leszno, 2014. Photo: Szymon Kałmuczak 

4. Koło czasu, wystawa indywidualna, Galeria MBWA, Leszno, 2014. Fot. Szymon Kałmuczak

Wheel of Time, solo exhibition, MBWA Gallery, Leszno, 2014. Photo: Szymon Kałmuczak 

5. Koło czasu, wystawa indywidualna, Galeria MBWA, Leszno, 2014. Fot. Szymon Kałmuczak

Wheel of Time, solo exhibition, MBWA Gallery, Leszno, 2014. Photo: Szymon Kałmuczak 

Hanna Strychalska

Linia – świat i gest. Rysunek i malarstwo Joanny Imielskiej / Line – the World and Gesture. Joanna Imielska’s Drawing and Painting 

1. Początek i koniec?, wystawa indywidualna, Polanicka Galeria Sztuki Akwarium, Polanica-Zdrój, 2016. Fot. Joanna Imielska

The Beginning and the End?, solo exhibition, Aquarium Polanica Art Gallery, Polanica-Zdrój, 2016. Photo: Joanna Imielska

2. Notatki z podróży, wystawa indywidualna, Galeria Miejska BWA, Galeria Kantorek, Bydgoszcz, 2018. Fot. Joanna Imielska

Travel Notes, solo exhibition,  BWA City Gallery, Kantorek Gallery, Bydgoszcz, 2018. Photo: Joanna Imielska

3. Zapisane godziny, wystawa indywidualna, Galeria Wspólna, Bydgoszcz, 2014. Fot. archiwum Galerii Wspólnej

Saved Hours, solo exhibition, Wspólna Gallery, Bydgoszcz, 2014. Photo: the Wspólna Gallery archive

4. Płynący przez Ogród Yu strumień z cyklu Szanghaj, 2018, tusz, cienkopis na papierze, 17 × 23 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Stream Flowing through Yu Garden from the series Shanghai, 2018, ink, fineliner on paper, 17 × 23 cm. Photo: Szymon 

Kałmuczak

5. W dalszym ciągu tajfun z cyklu Szanghaj, 2018, tusz, cienkopis na papierze, 17 × 23 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Still a Typhoon from the series Shanghai, 2018, ink, fineliner on paper, 17 × 23 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

6. Lilia wodna z cyklu Szanghaj, 2018, tusz, cienkopis na papierze, 17 × 23 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Water Lily from the series Shanghai, 2018, ink, fineliner on paper, 17 × 23 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

7. 30 minut z cyklu Zapiski Jana K. (1953–1954), 2019, papier, 29 × 20 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

30 Minutes from the series Notes of Jan K. (1953–1954), 2019, paper, 29 × 20 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

8. Promieniowanie katodowe z cyklu Zapiski Jana K. (1954), 2019, papier, 39 × 49 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Cathodic Radiation from the series Notes of Jan K. (1954), 2019, paper, 39 × 49 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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Joanna Imielska 

Anatomia czasu / Anatomy of Time

1. Prace z cyklu Szanghaj, 2018, tusz, cienkopis na papierze, 17 × 23 cm (12x). Fot. Szymon Kałmuczak

Works from the series Shanghai, 2018, ink, fineliner on paper, 17 × 23 cm (12x). Photo: Szymon Kałmuczak

2. Czasopisanie, wystawa indywidualna, BWA i UP, Piła, 2016. Fot. Szymon Kałmuczak

Timewriting, solo exhibition, BWA Gallery, Piła, 2016. Photo: Szymon Kałmuczak 

3. Czasopisanie, wystawa indywidualna, BWA i UP, Piła, 2016. Fot. Szymon Kałmuczak

Timewriting, solo exhibition, BWA Gallery, Piła, 2016. Photo: Szymon Kałmuczak 

4. Labirynt 19, 2009, kserografia, ołówek na papierze, 120 × 120 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Labyrinth 19, 2009, xerography, pencil on paper, 120 × 120 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

5. 24 godziny – godzina 00, 2010, kserografia, ołówek na papierze, 60 × 60 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

24 Hours – 00 o’clock, 2010, xerography, pencil on paper, 60 × 60 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

6. Czasopisanie, wystawa indywidualna, BWA i UP, Piła, 2016. Fot. Szymon Kałmuczak

Timewriting, solo exhibition, BWA Gallery, Piła, 2016. Photo: Szymon Kałmuczak 

7. Czasopisanie, wystawa indywidualna, BWA i UP, Piła, 2016. Fot. Szymon Kałmuczak

Timewriting, solo exhibition, BWA Gallery, Piła, 2016. Photo: Szymon Kałmuczak 

8. Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego – Bydgoszcz 2016, wystawa zbiorowa, Galeria Miejska 

BWA, Bydgoszcz, 2016. Fot. Joanna Imielska

Leon Wyczółkowski Nationwide  Painting Competition – Bydgoszcz 2016, group exhibition, BWA City Gallery in Bydgoszcz, 

2016. Photo: Joanna Imielska

9. Kalejdoskopy, wystawa indywidualna, Galeria Mira, Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium im. Johanna Palisy, 

Ostrawa, Czechy, 2016. Fot. Joanna Imielska

Kaleidoscopes, solo exhibition: Mira Gallery, Johann Palisa Observatory and Planetarium, Ostrava, Czech Republic, 2016. 

Photo: Joanna Imielska

10. Początek i koniec?, wystawa indywidualna, Polanicka Galeria Sztuki Akwarium, Polanica-Zdrój, 2016.  

Fot. Joanna Imielska

The Beginning and the End?, solo exhibition, Aquarium Polanica Art Gallery, Polanica-Zdrój, 2016. Photo: Joanna Imielska

11. Mleczna droga 3, 2017, kalka, papier, cienkopis,  21 × 59 cm. Fot. Szymon Kałmuczak 

Milky Way 3, 2017, carbon paper, paper, fineliner, 21 × 59 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

12. Ostrava 5 – Czarna Gwiazda nade mną, 2017, papier, cienkopis, 27 × 89 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Ostrava 5 – Black Star above Me, 2017, paper, fineliner, 27 × 89 cm. Photo: Szymon Kałmuczak   

13. Płynąc przez Ogród Yu, 2019, akryl, tusz na płótnie, 90 × 150 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Sailing through the Yu Garden, 2018, acrylic, ink on canvas, 90 × 150 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

14. Rok Smoka, 2019, akryl, tusz na płótnie, 90 × 150 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Year of the Dragon, 2018, acrylic, ink on canvas, 90 × 150 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

15. Między Niebem a Ziemią, 2019, akryl, tusz na płótnie, 90 × 150 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Between Heaven and Earth, 2018, acrylic, ink on canvas, 90 × 150 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

16. Świątynia Białych Obłoków 2020, technika własna na papierze, 33 × 66 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Temple of White Clouds, 2020, own technique on paper, 33 × 66 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

17. Smok – smog, 2020, technika własna na papierze, 33 × 66 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Dragon – smog, 2020, own technique on paper, 33 × 66 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

18. Chiński Smok, 2020, technika własna na papierze, 33 × 66 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Chinese Dragon, 2020, own technique on paper, 33 × 66 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

19. Zakazane Miasto, 2020, technika własna na papierze, 33 × 66 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Forbidden City, 2020, own technique on paper, 33 × 66 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

20. Sieber: W bieli, Zum Pass, Góry, góry, Pierwsze krople zieleni, A rzeka płynie, 2019, kolaż, cienkopis, akwarela na papierze,  

12 × 17 cm. Fot. Joanna Imielska

Sieber: In White, Zum Pass, Mountains, Mountains, First Drops of Greenery, And the River Flows, 2019, collage, fineliner, 

watercolour on paper, 12 × 17 cm. Photo: Joanna Imielska

21. Kartki z pamiętnika z cyklu Ziarnko prawdy, 2018, kserografia, akwarela, cienkopis na papierze, 12 × 17 cm (16 x).  

Fot. Szymon Kałmuczak

Diary Cards from series A Grain of Truth, 2018, xerography, watercolour, fineliner on paper, 12 × 17 cm (16 x).  

Photo: Szymon Kałmuczak

22. Listy do... z cyklu Ziarnko prawdy, 2018, kolaż, cienkopis na papierze, 10 × 15 cm (24 x). Fot. Szymon Kałmuczak

Letters to... from series A Grain of Truth, 2018, collage, fineliner on paper, 10 × 15 cm (24 x). Photo: Szymon Kałmuczak

23. Listy do... z cyklu Ziarnko prawdy, 2018, kolaż, cienkopis na papierze, 10 × 15 cm (12 x). Fot. Szymon Kałmuczak

Letters to... from series A Grain of Truth, 2018, collage, fineliner on paper, 10 × 15 cm (12 x). Photo: Szymon Kałmuczak

24. Prace z cyklu Nowy Jork 1, 2018, tusz, akryl, cienkopis na papierze, 15 × 21 cm (12 x). Fot. Szymon Kałmuczak

Works from the series New York 1, 2018, ink, acrylic, fineliner on paper, 15 × 21 cm (12 x). Photo: Szymon Kałmuczak

25. Prace z cyklu Nowy Jork 2, 2018, kolaż, kserografia, akwarela, cienkopis na papierze, 12 × 17 cm (9 x). Fot. Szymon 

Kałmuczak

Works from the series New York 1, 2018, ink, acrylic, fineliner on paper, 12 × 17 cm (9 x). Photo: Szymon Kałmuczak

26. Czarny ogród z cyklu Zapiski Jana K., 2020, papier, cienkopis, 29 × 39 cm. Fot. Joanna Imielska 

Black Garden from the series Notes of Jan K., 2020, paper, fineliner, 29 × 39 cm. Photo: Joanna Imielska

27. To już koniec z cyklu Zapiski Jana K., 2020, papier, cienkopis, 20 × 29 cm. Fot. Joanna Imielska

This is the End from the series Notes of Jan K.31, 2020, paper, fineliner, 20 × 29 cm. Photo: Joanna Imielska 

Dáša Lasotová

Archeologia według Joanny Imielskiej / Archaeology According to Joanna Imielska 

Zapiski Jana K. z cyklu Archeologia z mojej szuflady:

Notes of Jan K. from the series Archaeology from My Drawer:

1. Otwarta księga, 2019, papier, cienkopis, 39 × 49 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

An Open Book, 2019, paper, fineliner, 39 × 49 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

2. Moja biblioteka, 2019, papier, cienkopis, 39 × 49 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

My Library, 2019, paper, fineliner, 39 × 49 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

3. Jeden dzień, 2019, papier, 29 × 20 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

One Day, 2019, paper, 29 × 20 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

4. Im dalej w las, tym więcej drzew, 2019, papier, cienkopis, 29 × 20 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

The More You Get into It, the More Complicated It Becomes, 2019, paper, fineliner, 29 × 20 cm. Photo: Szymon Kałmuczak
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5. Zaczęta opowieść, 2019, papier, 29 × 20 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

The Story Started, 2019, paper, 29 × 20 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

6. Zeszyt 7, 2019, papier, 20 × 29 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Notebook 7, 2019, paper, 29 × 20 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

7. Czarny ogród 2, 2020, papier, cienkopis, 39 × 49 cm. Fot. Szymon Kałmuczak 

Black Garden 2, 2020, paper, fineliner, 39 × 49 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

8. Niewysłany list, 2019, papier, kalka, 29 × 39 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Unsent Letter, 2019, paper, tracing paper, 29 × 39 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

9. Filmoteka, 2019, papier, 29 × 39 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Cinematheque, 2019, paper, 29 × 39 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

10. Piekło-Niebo, 2019, papier, 39 × 49 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Hell-Heaven, 2019, paper, 39 × 49 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

11. Cykliczność, 2019, papier, 29 × 20 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Cyclicality, 2019, paper, 29 × 20 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

12. Sekrety 1, 2019, papier, cienkopis, 69 × 49 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Secrets 1, 2019, paper, fineliner, 69 × 49 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

13. Sekrety 2, 2019, papier, cienkopis, 69 × 49 cm. Fot. Szymon Kałmuczak

Secrets 2, 2019, paper, fineliner, 69 × 49 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

14. W kółko to samo, 2019, papier, cienkopis, 29 × 39 cm. Fot. Szymon Kałmuczak 

Over and Over Again, 2019, paper, fineliner, 29 × 39 cm. Photo: Szymon Kałmuczak

Joanna Imielska, Pępowo, 2020. Fot. / Photo: Szymon Kałmuczak

Joanna Imielska urodziła się 16 listopada 1962 roku w Bydgoszczy. W latach 1983–1988 studiowała w Państwowej Wyższej 

Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pra-

cowni rysunku profesor Izabelli Gustowskiej. Od 1989 roku pracuje na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, od 1994 roku 

prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. W 2013 roku uzyskała tytuł profesora zwyczaj-

nego. W latach 2002–2008 pełniła funkcję prodziekana, a w latach 2008–2016 dziekana Wydziału Edukacji Artystycznej UAP. 

Jest laureatką wielu nagród i stypendiów, między innymi: stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1990–1991, 1997) oraz Ministra 

Kultury (2005). W 2003 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Leszna za pracę artystyczną i pedagogiczną w dziedzinie 

upowszechniania kultury plastycznej w Lesznie. W 2014 roku została odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis”. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem. Jest autorką kilkudziesięciu wystaw indywidualnych oraz brała udział w wielu 

wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Czechach, USA i Serbii. Jej prace znajdują się 

w wielu kolekcjach publicznych i prywatnych w Polsce i za granicą.

Joanna Imielska was born on 16.11.1962 in Bydgoszcz. From 1983 to 1988 she studied at the State Academy of Fine Arts in 

Poznań (now the University of the Arts in Poznań) and graduated with distinction from the Drawing Studio of Professor Izabella 

Gustowska. Since 1989 she has worked at  the University of the Arts, where since 1994 she has run her own drawing studio at 

the Faculty of Art Education and Curatorial Studies. In 2013 she received the title of Professor. From 2002 to 2008 she was 

the Vice Dean, and from 2008 to 2016 the Dean of the Faculty of Art Education of the University of the Arts in Poznań. She 

has won many awards and held many scholarships, including: a scholarship from the Minister of Culture and Art (1990-1991 

and 1997) and the Minister of Culture in 2005. In 2003  Imielska received the Award of the Mayor of the City of Leszno for 

artistic and teaching work in the field of promoting artistic culture in Leszno. In 2014 she was awarded The Medal for Merit to 

Culture – Gloria Artis. She occupies herself with drawing and painting. Imielska is the author of several dozen solo exhibitions 

and has taken part in many group exhibitions in Poland, Germany, Belgium, the Netherlands, Spain, France, the Czech Republic 

and the USA. Her works are in public and private collections in Poland and abroad.. 

Joanna Imielska

www.joannaimielska.com
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Wybrane wystawy indywidualne / Selected solo exhibitions

2020 – Archeologia z mojej szuflady, Galeria Rotunda UAP, Poznań, Polska 

2020 – Archeology from My Drawer, Rotunda Gallery UAP, Poznań, Poland

2019 – Kartki z pamiętnika, Galerie PŮDA, Český Těšín, Czechy

2019 – Diary Cards, PŮDA Gallery, Český Těšín, Czech Republic

2019 – Miasta i rzeki, Galeria Student, PdF OU, Ostrawa, Czechy

2019 – Cities and Rivers, Student Gallery, PdF OU, Ostrava, Czech Republic

2018 – Projekt Nowy Jork, Polish & Slavic Center, Nowy Jork, USA

2018 – New York Project, Polish & Slavic Center, New York, USA 

2018 – Notatki z podróży, Galeria Miejska BWA, Galeria Kantorek, Bydgoszcz, Polska

2018 – Travel Notes, BWA City Gallery, Kantorek Gallery, Bydgoszcz, Poland

2018 – Symetria, Centrum Kultury Synagoga, Koronowo, Polska

2018 – Symmetry, Synagogue Culture Center, Koronowo, Poland

2017 – Podróże z czasem, Galeria Kuriera Plus, Nowy Jork, USA

2017 – Traveling with Time, Kurier Plus Gallery, New York, USA 

2016 – Pamięć, Muzeum Wodociągów, Galeria Wieży Ciśnień, Bydgoszcz, Polska

2016 – Memory, Water Tower Gallery, Museum of Waterworks, Bydgoszcz, Poland 

2016 – Początek i koniec?, Polanicka Galeria Sztuki Akwarium, Polanica – Zdrój, Polska

2016 – The Beginning and the End?, Akwarium Art Gallery, Polanica – Zdrój, Poland 

2016 – Czasopisanie, BWA i UP, Piła, Polska

2016 – Timewriting, BWA Gallery, Piła, Poland

2016 – Kalejdoskopy, Galeria Mira, Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium im. Johanna Palisy, Ostrawa, Czechy

2016 – Kaleidoscopes, Mira Gallery, Johann Palisa Observatory and Planetarium, Ostrava, Czech Republic

2014 – Koło czasu, Galeria MBWA, Leszno, Polska

2014 – Wheel of Time, MBWA Gallery, Leszno, Poland

2014 – Zapisane godziny, Galeria Wspólna, Bydgoszcz, Polska

2014 – Saved Hours, Wspólna Gallery, Bydgoszcz, Poland

2012 – Obszary czasu, Galeria Student, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, Czechy

2012 – The Areas of Time, Student Gallery, PdF OU, Ostrava, Czech Republic

2012 – Wczesna godzina, Galeria Rektorat, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska

2012 – Early Hour, Rector’s Office Gallery, University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland

2011 – Rysunki, Galeria Sztuki Wieża Ciśnień, Konin, Polska

2011 – Drawings, Water Tower Art Gallery, Konin, Poland

2011 – Kształt czasu, Galerie im Atrium, Congress Centrum Suhl, Niemcy 

2011 – The Shape of Time, Gallery in the Atrium of the Congress Centre in Shul, Germany

2008 – Kształt czasu, Galeria WizyTUjąca, Warszawa, Polska

2008 – The Shape of Time, WizyTUjąca Gallery, Warszawa, Poland

2008 – Kształt czasu, Galeria Sztuki, Legnica, Polska

2008 – The Shape of Time, Art Gallery, Legnica, Poland

2008 – Kształt czasu, Galeria MBWA, Leszno, Polska

2008 – The Shape of Time, MBWA Gallery, Leszno, Poland

2008 – Kształt czasu, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, Polska

2008 – The Shape of Time, Municipal Gallery Arsenał, Poznań, Poland

2007 – Czas, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Wrocław, Polska

2007 – Time, ASP Museum, Wrocław, Poland

2006 – Czas, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Ustka, Polska

2006 – Time, Baltic Gallery of Contemporary Art in Ustka, Poland

2002 – Opowiadanie o czasie 2, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa, Polska

2002 – The Story about Time 2, City Art Gallery, Częstochowa, Poland

2002 – 2001, Galeria MBWA, Leszno, Polska

2002 – 2001, MBWA Gallery, Leszno, Poland

2001 – Malarstwo i rysunek, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA Zamek Książ, Wałbrzych, Polska

2001 – Painting and Drawing, Książ Castle Wałbrzych BWA Art Gallery,  Wałbrzych, Poland

2001 – Opowiadanie o czasie, Galeria w Ratuszu, Leszno, Polska

2001 – The Story about Time, Gallery in the Town Hall, Leszno, Poland

2000 – Linia, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, Polska

2000 – The Line, Municipal Gallery Arsenał, Poznań, Poland 

1999 – Malarstwo i rysunek, Muzeum Regionalne, Bełchatów, Polska

1999 – Painting and Drawing, Regional Museum, Bełchatów, Poland

1999 – Opowiadanie o linii, Państwowa Galeria Sztuki Wieża Ciśnień, Konin, Polska

1999 – The Story about Line, Water Tower State Art Gallery, Konin, Poland

1999 – Znaki, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Galeria Zamku Książąt Głogowskich, Głogów, Polska

1999 – Signs, Archaeological and Historical Museum, the Castle of the Dukes of Głogów Gallery, Głogów, Poland

1999 – Rysunki, Sielska Gallery, Strasburg, Francja

1999 – Drawings, Sielska Gallery, Strasburg, France

1998 – Wnętrze trójkąta, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej Galeria Promocyjna, Pałac Opatów, 

Gdańsk-Oliwa, Polska

1998 – The Inside of the Triangle, National Museum in Gdańsk, Contemporary Art Department, Promotion Gallery, Abbot’s 

Palace, Poland

1997 – 3 kąty – trójkąty, ABC Gallery, Poznań, Polska

1997 – 3 Angles - Triangles, ABC Gallery, Poznań, Poland

1997 – Lekkość, stabilność, trwanie, Państwowa Galeria Sztuki, Płock, Polska

1997 – Lightness, Stability, Constancy, State Art Gallery, Płock, Poland

1997 – Malarstwo i rysunek, BWA, Sieradz, Polska

1997 – Painting and Drawing, BWA Gallery, Sieradz, Poland

1997 – Malarstwo i rysunek, Galeria BWA, Leszno, Polska

1997 – Painting and Drawing, BWA Gallery, Leszno, Poland

1996 – Ślady, powtórzenia, znaki, Galeria Marcina, Poznań, Polska

1996 – Traces, Repetitions, Signs, Marcin Gallery, Poznań, Poland

1996 – Malarstwo i rysunek, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Kalisz, Polska

1996 – Painting and Drawing, BWA Contemporary Art Gallery, Kalisz, Poland

1995 – 1611 portretów kamienia, Galeria Nad Wisłą, Toruń, Polska

1995 – 1611 Portraits of the Stone, Nad Wisłą Gallery, Toruń, Poland
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1995 – Pukam do drzwi kamienia, Art & Business Club, Poznań, Polska

1995 – I’m Knocking at the Stone’s Door, Art & Business Club, Poznań, Poland

1994 – Obrazy zapamiętane, BWA Wieża Ciśnień, Konin, Polska

1994 – Pictures Remembered, Water Tower BWA Gallery, Konin, Polska

1993 – Obszar tylko dla błękitu, Państwowa Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, Polska

1993 – Area for Blue Only, Wozownia State Art Gallery, Toruń, Poland

1993 – 4 pory roku, BWA, Bydgoszcz, Polska

1993 – The Four Seasons, BWA Gallery, Bydgoszcz, Poland

1992 – 4 pory roku, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, Polska

1992 – The Four Seasons, Municipal Gallery Arsenał, Poznań, Poland

1992 – Jesień z cyklu 4 pory roku, BWA Leszno, Polska

1992 – Autumn from the series The Four Seasons, BWA Gallery, Leszno, Poland

1990 – Zwierciadła, Galeria ON, Poznań, Polska

1990 – Mirrors, ON Gallery, Poznań, Poland

1986 – Rysunek, Galeria ON, Poznań, Polska

1986 – Drawing, ON Gallery, Poznań, Poland

Wybrane wystawy zbiorowe / Selected group exhibitions

2020 – Książka artystyczna 4: Czy my się znamy? / Galeria Žad, Muzeum Sztuki Użytkowej,  Belgrad, Serbia

2020 – Book – Art object 4: Do we know each other?, Žad Gallery, MUSEUM OF APPLIED ART, Belgrade, Serbia

2020 – Biennale Zielona Góra, Naprawa duszy, naprawa ciała, Galeria Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, Polska 

2020 – Zielona Góra Biennale, Repair of the Soul, Repair of the Body, Library Gallery University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland

2020 – 21 Prezentacje – Leszno 2020: Na początku zmieniła się pogoda, Galeria MBWA, Galeria w Ratuszu, Leszno, Polska 

2020 – 21th Presentations – Leszno 2020: At First, the Weather Changed, MBWA Gallery, Gallery at the Town Hall, Leszno, Poland

2019 – Obraz i słowo, wystawa czesko-polska, Galeria Wspólna, Bydgoszcz, Polska

2019 – Picture and Word, Czech-Polish exhibition, Wspólna Gallery, Bydgoszcz, Poland

2019 – Das Gemalte erkennen, Generalkonsulat der Republik Polen in Köln, Niemcy

2019 – Das Gemalte erkennen, Consulate General of the Republic of Poland in Cologne, Germany

2019 – VERSUS, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Leszno, Polska

2019 – VERSUS, MBWA Gallery, Leszno, Poland 

2018 – 20 Prezentacje – Leszno 2018: Ziarnko prawdy, Galeria MBWA, Leszno, Polska

2018 – 20th Presentations – Leszno 2018: A Grain of Truth, MBWA Gallery, Leszno, Poland

2018 – Trzy Pracownie, BWA, Jelenia Góra, Polska

2018 – Three Studios, BWA Gallery, Jelenia Góra, Poland 

2018 – IZOTOP 2, Curators LAB, Poznań, Polska

2018 – IZOTOP 2, Curators LAB Gallery, Poznań, Poland

2018 – Podróże z nami zawsze są udane, Galeria pod Atlantami, Wałbrzych, Polska

2018 – Journeys with Us Are Always Successful, Pod Atlantami Gallery, Wałbrzych, Poland  

2017 – IX Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2017, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Polska

2017 – 9th Triennale of Polish Modern Drawing – Lubaczów 2017, Eastern Borderlands Museum in Lubaczów, Poland  

2017 – Poszukiwania i reinterpretacje, BWA i UP, Piła, Polska

2017 – Explorations and Reinterpretations, BWA Gallery, Piła, Poland

2017 – Dwa horyzonty, Museum Schloss Herzberg der Stadt Herzberg am Harz, Niemcy

2017 – Two Horizons, Herzberg Castle Museum in the town of Herzberg am Harz, Germany

2017 – INTER-Przestrzenie, Galeria U Jezuitów, Poznań, Polska

2017 – INTER-Spaces, U Jezuitów Gallery, Poznań, Poland

2016/17 – Ósme drzwi Pustki, BWA Galeria Sztuki w Olsztynie, Polska

2016/17 – The Eighth Door of Emptiness, BWA Art Gallery in Olsztyn, Poland

2016 – Mikrokosmos 3, Slezskoostravská Galeria, Ostrawa, Czechy

2016 – Microcosm 3, Slezskoostravská Gallery, Ostrava, Czech Republic

2016 – 19 Prezentacje – Leszno 2016: Sztuka czy sztuczki?, Galeria MBWA, Leszno, Polska

2016 – 19th Presentations – Leszno 2016: Art or Tricks?, MBWA Gallery, Leszno, Poland

2016 – 9. Międzynarodowe Biennale Miniatury – Częstochowa 2016, Galeria OPK Gaude Mater, Częstochowa, Polska

2016 – 9th International  Biennale of Miniature – Częstochowa 2016, OPK Gaude Mater Gallery, Częstochowa, Poland

2016 – Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego – Bydgoszcz 2016, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz, Polska

2016 – Leon Wyczółkowski Nationwide Painting Competition – Bydgoszcz 2016, BWA City Gallery, Bydgoszcz, Poland

2015 – Obszary refleksji, BWA i UP, Piła, Polska

2015 – Areas of Reflection, BWA Gallery, Piła, Poland

2015 – Mikrokosmos 2, Galerie im Atrium, Congress Centrum Suhl, Niemcy

2015 – Microcosm 2, Gallery in the Atrium of the Congress Centre in Suhl, Germany

2014 – 18 Prezentacje – Leszno 2014: Granice sztuki, Galeria MBWA, Leszno, Polska

2014 – 18th Presentations – Leszno 2014: Art Borders, MBWA Gallery, Leszno, Poland

2013 – Mikrokosmos, Galeria MBWA, Galeria w Ratuszu, Leszno, Polska

2013 – Microcosm, MBWA Gallery, Gallery at the Town Hall, Leszno, Poland

2012 – 17 Prezentacje: Mikrohistorie. Kolekcja miejska, Galeria MBWA, Galeria w Ratuszu, Leszno, Polska

2012 – 17th Presentations: Micro-Stories. City Collection, MBWA Gallery, Gallery at the Town Hall, Leszno, Poland

2012 – Still ON, wystawa z okazji 35-lecia Galerii ON, dawna Synagoga, Poznań, Polska

2012 – Still ON, exhibition on the occasion of 35th Anniversary of ON Gallery, former Synagogue, Poznań, Poland

2011 – Barwy ochronne, Galeria Kobro, ASP, Łódź, Polska

2011 – Camouflage, Kobro Gallery, ASP, Łódź, Poland 

2010/2011 – Roz-Poznanie miejsca, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Polska

2010/2011 – Re-Cognition of the Place, Museum of Architecture in Wrocław, Poland

2010 – Barwa i Dźwięk, wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby, Miejski Ośrodek Kultury, Sochaczew, Polska  

(wystawa współorganizowana przez Galerię WizyTUjącą w Warszawie)

2010 – The Colour and Sound, Exhibition of Painting, Drawing and Sculpture, Municipal Culture Center, Sochaczew, Poland (exhi-

bition co-organized by WizyTUjaca Gallery  in Warszawa)

2009 – Obecność linii – punkt wyjścia. O rysunku, jako samodzielnej dyscyplinie artystycznej, wystawa towarzysząca konferencji 

rysunku, Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław, Polska

2009 – Presence of Line – Starting Point. About Drawing as Independent Discipline, exhibition accompanying the drawing conference, 

Academy of Fine Arts, Wrocław, Poland

2009 – Kolekcja Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, wystawa na 90-lecie UAM w Poznaniu i ASP, Galeria Akademicka Uniwer-

sytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska

2009 – The Collection of the Academy of Fine Arts in Poznań, exhibition for the 90th anniversary of Adam Mickiewicz University 

and the Academy of Fine Arts, Academic Gallery of Mickiewicz Mickiewicz University, Poland
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2009 – x2 Poznań – Wrocław, Galeria MBWA, Galeria w Ratuszu, Leszno, Polska

2009 – x2 Poznań – Wrocław, MBWA Gallery, Gallery at the Town Hall, Leszno, Poland 

2009 – Między 30 a 35, Stara Drukarnia, Poznań, Polska

2009 – Between 30 and 35, Old Printing House, Poznań, Poland

2008 – VI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2008, Muzeum Kresów w Lubaczowie – Galeria Oficyna, 

Lubaczów, Polska

2008 – 6th Triennale of Polish Modern Drawing – Lubaczów 2008, Eastern Borderlands Museum in Lubaczów – Oficyna Gallery 

Lubaczów, Poland  

2008 – 15 Prezentacje, Galeria MBWA, Galeria w Ratuszu, Leszno, Polska

2008 – 15th Presentations, MBWA Gallery, Gallery at the Town Hall, Leszno, Poland

2007 – Na płaszczyźnie, Muzeum Zamek Górków, Szamotuły, Polska

2007 – On the Surface, The Górkas’ Castle Museum in Szamotuły, Poland

2006 – Ogrody 2006, Biennale Malarstwa, Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych Zamek Książ, Wałbrzych, 

Polska

2006 – The Gardens 2006, Painting Biennale, Książ Castle Wałbrzych BWA Art Gallery, Wałbrzych, Poland

2006 – 14 Prezentacje, Galeria MBWA, Galeria w Ratuszu, Leszno, Polska
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