
K o n k u r s

Jurorzy w trzeciej edycji konkursu dla młodych artystów, wyselekcjonowali do finału 
wielu kandydatów reprezentujących wysoki poziom, co sprawiło, że wybór nie był łatwy. 
Kuratorzy Karolina Ostojska i Max Gielniewski przyjeli dwa kryteria przy 
wyborze kandydatów: świadomość ciągłości historii sztuki, uwzględniając tradycje 
estetyczne z jednej strony i jednocześnie charakter współczesny „odzwierciedlenie 
czasu teraźniejszego”. Według tych kryteriów, wybrani artyści Pola Gadowska  
i Szymon Poloczek, reprezentują w swoich dziełach dwie różne dynamiki, dwie 
różne filozofie, które są reprezentowane przez najmłodszą generację malarzy.

Wystawa 
laureatów konkursu 

im. Wojciecha Fangora 
Pola Gadowska i Szymon Poloczek

Wernisaż: 5 października 2021 godz. 18

Wystawa czynna od 6 do 25 października 2021 

Miejsce: Wielka Zbrojownia Galeria KMWT

W 2020 roku Galeria Kolekcji Fibak uczestnicząc w Ogólnopolskim Studenckim Kon-

kursie Malarskim im. Wojciecha Fangora zorganizowanym przez Wydział Malarstwa 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Fundację Promocji Twórczości Wojciecha 

Fangora, wybrała dwoje młodych artystów: Polę Gadowską i Szymona Poloczka.

W związku z niemożnością wystawienia artystów w Galerii Fibak, kuratorzy 

Karolina Ostojska i Max Gielniewski zdecydowali się na przyjecie 

propozycji ze strony ASP w Gdańsku, aby zorganizować wystawę w 

należącej do Akademii zabytkowej Zbrojowni. Ze strony 

gdańskiej ASP pomocnikiem kuratorów będzie 

dr hab. Aleksandra Jadczuk.

Idee reprezentowane przez dwoje wybranych młodych artystów, podejmują 

klasyczny temat opozycji między naturą a kulturą, który powraca  

w idei równowagi sił między dwoma koncepcjami życia: człowieka 

zrodzonego z natury, kierującego się instynktem z jednej strony  

i człowieka stworzonego z kultury, kierującego się racjonalizmem.

Klasyczna opozycja między kulturą a naturą, zmienia się  

z teorii estetycznej w kwestię analizy ludzkiej psychologii. 

Pomimo strukturalnej różnicy, te dwa podejścia do 

świata, pozwalają nam zachować nadzieje 

w naszej egzystencji.

Szymon Poloczek

Planeta Sonia, olej/płótno, 100 x 100 cm, 2020 Ulecz wszystko, olej/płótno, 100 x 100 cm, 2021

Skrawek świata, olej/płótno, 150 x 110 cm, 2021

Świat zmienia się szybko, jak kształty chmur, olej/płótno, 140 x 200 cm, 2021

Zastygłe istnienie, olej/płótno, 120 x 90 cm, 2021

Autor tekstów: Max Mogan Gielniewski
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Pola Gadowska Szymon Poloczek

Szymon Poloczek jest artystą, który w swej twórczości kieruje się rozwiązaniami intelektualnymi, 
pozostawiając instynktowi ograniczone pole pod swoją kontrolą. Praca Szymona 
Poloczka jest kwestionowaniem teorii estetycznych, kompozycji, kolorów i ich interakcji.
Dla niego sztuka ma wzbogacać człowieka, wyprowadzając go z tematów szarej codzienności.
Jego twórczość stoi w opozycji do ciągłego chaosu współczesnego życia, szybkiego tempa, nieustannie 
narzucanego przez świat obowiązków, celów do osiągnięcia w określonym czasie. W świecie jego 
abstrakcji jest miejsce nie tylko na narzucony cel, ale także na człowieka, jego wolę, i jego pragnienia.
Druga ważna funkcja obrazów artysty, zawiera się w kolorze. Kolory użyte w obrazach 
Szymona Poloczka są żywe, wibrują energią opartą na silnych kontrastach.W sercu 
tej intensywnej gry kolorów znajduje się puls i wola życia. Jest to nieustanna walka ze 
śmiercią, będąca kresem wszelkiego ruchu, wszelkiego stworzenia, wszystkich porządków.
Tak więc Szymon Poloczek traktuje kolor jako broń w walce z depresją i agresją, które nieustannie  
przenikają nasza codzienność i deformują nawet najpiękniejsze chwile ludzkiego życia.

Pola Gadowska należy do artystów, którzy w sposób naturalny, w twórczości daje się prowadzić 
swojej wrażliwości i swoim przeczuciom. Artystka posługuje się wieloma technikami: olejem, 
akrylem, tkaniną czy ceramiką. Jest również autorką ambitnych instalacji. Jej otwartość na 
różnego rodzaju techniki, jest uwarunkowana poczuciem, że dzięki nim będzie mogła osiągnąć 
to, co chciała przekazać. Stosowanie zaskakująco różnych technik, są jak zmiany rytmu 
stosowane przez poetów, aby uzyskać pożądany efekt. 
Twórczość jej sięga korzeni polskiej szkoły plakatu. Poczynając od pierwszego cyklu 
roślinnego, Pola Gadowska stosuje linie czyste i czytelne. W swoich pracach artystka skupia 
się nad „patternami”, konceptem często niedoskonałego powielenia form; używa szablonów 
przy tworzeniu  szkiców kompozycji dzieła. I tak jak w naturze, poddanej sztywnym prawom 
geometrycznym istnieją błędy i niedoskonałości, które powtarzane przez artystkę tworzą istotę 
piękna. 
W swoim nowym cyklu Pola Gadowska odchodzi zupełnie od kompozycji figuratywnych, 
stosując proste formy geometryczne. Większość jej dzieł, są pozbawione bezpośredniego 
przekazu. Należy je traktować jako gry form. Twórczość Poli, jest bardzo zbliżona do koncepcji 
sztuki przedstawionej przez Christo. Jest ona wyrazem koncepcji filozofii sztuki zachodniej, 
która nie szuka sposobów, aby wyrazić jakieś idee (w odróżnieniu np. do polskiego taszyzmu 
który był poszukiwaniem drogi do wolności), ale służy zabawie w poszukiwaniu nowych form 
estetycznych.
Jednak kierując się głównie instynktem, prace Poli Gadowskiej potrafią chwilami wyrazić bardzo 
osobiste doznania pozbawione zbędnej dosłowności, która prowadziłaby do ekshibicjonizmu. 
Poprzez używanie delikatnych i subtelnych metafor, artystka przekazuje swoje przeżycia w 
sposób, który transferuje emocje bez wyraźnego określenia sytuacji przez artystkę, pozwalając 
każdemu analizować własne doświadczenia. 
Pola Gadowska reprezentuje sztukę instynktowną, gdzie natura ludzka ma przewagę nad 
regułami  dyktowanymi przez kulturę.

Pola Gadowska

Znaki wiszące, akryl, spray/płótno, 120 x 120 cm, 2021

Wycinanki, olej/płótno, 110 x 110 cm, 2021

Próba uporządkowania chaosu, akryl/płótno, 120 x 120 cm, 2020

Moja leluja, akryl, spray, olej/płótno, 120 x 120 cm, 2021 Znaki, olej, spray/płótno, 120 x 120 cm, 2021

Zębatki, olej/płótno, 110 x 110 cm, 2021

Znowu się zakochałam, olej/płótno, 130 x 130 cm, 2021 Złożone, akryl/płótno, 100 x 100 cm, 2021 Bez tytułu, olej/płótno, 150 x 200 cm, 2021


