
 

WYSTAWA W INKU 

 

INKU Szczeciński Inkubator Kultury serdecznie zaprasza na wystawę   

Zofii Różańskiej – „Kwiaty i Twarze”. Wernisaż wystawy odbędzie się  

10 listopada  2017 r. (piątek), o godz. 18:00 w siedzibie INKU 

Szczecińskiego Inkubatora Kultury (al. Wojska Polskiego 90). 

 

Zofia Różańska to bibliotekarka z wykształcenia (obecnie  

na emeryturze) i  malarka z zamiłowania. Maluje akwarelą, olejem  

i pastelami. Pełne uroku zabytki architektury, piękne kwiaty, martwa 

natura, portrety, projekty witraży przypominają o tym, że świat jest  

piękny i kolorowy. Artystka nie boi się eksperymentować kolorem  

i materią; oprócz płótna, wykorzystuje dyktę, deskę, karton. Chętnie  

i doskonale wykonuje kopie obrazów ulubionych malarzy. Swoje prace 

wystawia od 1970 r.  

 W dorobku ma kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych, 

między innymi w „Galerii na Mariackiej” (1984, 1986), Muzeum Miejskim 

w Stargardzie Szczecińskim (1988), Galerii Pod Fontanną (2009, 2015), 

Książnicy Pomorskiej (2013). Wiele jej obrazów znajduje się  

w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Zofia Różańska maluje 

głównie akwarelami, pastelami, olejem. Malowanie jest jej wielką pasją, 

uzależnieniem i wielką radością.  

Wystawa w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury obejmuje dwa cykle 

tematyczne: Kwiaty i Twarze 

Kwiaty - to jeden z najważniejszych motywów w historii malarstwa. Choć 

nie ma w nich dramatyzmu scen historycznych, ani intymności 

wnikliwych scen rodzajowych, obrazy kwiatowe potrafią nas głęboko 

poruszyć – czystym pięknem natury, grą światła i barw, zręcznością 

kompozycji.  

Ponadto wrażliwy obserwator potrafi dostrzec w kwiatach coś więcej 

niż jedynie ich fizyczne cechy – zawartą w nich symbolikę przemijania i 

kruchości ludzkiego życia. Niejeden znajdzie w kwiatach zwierciadło 

samego siebie lub podobieństwo znajomego człowieka. Co więcej, 

motywy kwiatowe stanowią dla artystów szerokie pole do 

eksperymentów malarskich.   

Zachwyt artystki nad kwiatami miał swój początek w 60. latach. Wtedy 

zaprzyjaźniła się z o wiele lat starszą malarką, Stanisławą Klimkowską-

Bieńkowską, która dla Zofii była wówczas niedoścignioną mistrzynią 

tych pięknych motywów.  

Cykl  Twarze - Galeria postaci naprawdę istniejących i przede wszystkim 

bardzo znanych, stanowi późniejszy okres twórczości artystki. Inspiracją  

do malowania twarzy była poetka Wisława Szymborska. Zofia Różańska  



 

z humorem i niezwykłą spostrzegawczością wydobywa w twarzach to 

„coś”.  Pokazuje może przerysowany, ale jakże prawdziwy i naturalny 

grymas czy uśmiech na twarzy niejednej osoby.  

 

10 listopada | godz. 18:00 | WERNISAŻ WYSTAWY 

 

Wystawę można zobaczyć od poniedziałku do piątku w godzinach 

8:00-22:00 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (91 424 04 64).

          

Wstęp bezpłatny! Serdecznie zapraszamy! 

#### 

CO:  „Twarze i Kwiaty” – wystawa malarstwa Zofii Różańskiej 

KIEDY: 10-24.11.2017 r. 

WERNISAŻ: 10.11.2017 r. | godz. 18:00 

GDZIE: INKU Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90 

ORGANIZATORZY: INKU Szczeciński Inkubator Kultury, Stowarzyszenie 

Media Dizajn, Urząd Miasta Szczecin 

KONTAKT: Marta Wylegała, tel. 91 424 04 64, e-mail: 

mwylegala@mediadizajn.pl 

 


