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Serdecznie 
zapraszamy
na wystawę prac Wiktorii Jakubowskiej oraz 
Michaliny Szurgot, która odbedzie się  
18 kwietnia 2016 r. w siedzibie Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi o godzinie 1800. 

próbuje wydobyć istotne treści 
z czegoś, co pozornie nadaje się 

jedynie na śmieci - Wiktoria 
Jakubowska szuka nowych 

powiązań i metafor

postaci w kształcie logo koncernu 
Coca-Coli, Madonna i Alfred 

Hitchcock z fastfood’em – czyli 
grafika i kolaż Michaliny Szurgot  

Oprawia złom 
w złote ramy, 

Aureola nad głową 



W dniach od 18 do 25 kwietnia 2016 
roku odbędzie się w Łodzi XVI Festi-
wal Nauki, Techniki i Sztuki. Głównym 
Organizatorem Festiwalu jest  Łódzkie 
Towarzystwo Naukowe, zaś współor-
ganizatorami m.in. łódzkie uczelnie, 
instytuty i muzea. W tym roku, po-
dobnie jak w latach poprzednich or-
ganizatorzy Festiwalu zadbali o to, by 
każdy mógł znaleźć coś interesujące-
go dla siebie. Podczas festiwalu odbę-
dzie się kilkaset wydarzeń naukowych, 
kulturalnych i artystycznych przygoto-
wanych m. in. przez łódzkie uczelnie 
oraz instytucje naukowe i kultural-
ne. W czasie dni festiwalowych bę-
dzie można się przekonać, że nauka i 
sztuka są fascynujące, i na co przede 
wszystkim wskazują sami twórcy Fe-
stiwalu, często zabawne oraz dostęp-
ne dla wszystkich! 
W związku z tym, dodatkowo w dniach 
od 18 do 25 kwietnia 2016 roku odbę-
dzie się szereg spektakli teatralnych, 
wystaw i pikników naukowych, zarów-
no w Miejskim Ogrodzie Zoologicz-
nym, jak i np. w murach Uniwersyte-
tu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, 
Polskiej Akademii Nauk, czy Instytutu 
Włókiennictwa. W czasie dni festiwalo-

wych będzie można uczestniczyć rów-
nież w wielu interesujących wykładach 
o bardzo zróżnicowanej tematyce - tak 
z psychologii,  jak i geografii, prawa, czy 
medycyny. Zostanie także zorganizowa-
nych wiele interesujących tzw. lekcji fe-
stiwalowych, warsztatów oraz pokazów 
np. z fizyki i chemii, psychologii, filmu, 
prawa, tańca i wielu innych dziedzin. 
Ponadto uczestnicy Festiwalu będą 
mieli możliwość uczestniczenia w inte-
resujących wycieczkach mających na 
celu przybliżenie zwiedzającym tak nie-
dostępnych na co dzień miejsc, jak La-
boratorium Badań Chemicznych i Analiz 
Instrumentalnych Instytutu Włókiennic-
twa, czy Centrum Badań Molekularnych 
i Makromolekularnych PAN.   
Wobec takiej inicjatywy nie mogła po-
zostać obojętna i Okręgowa Rada Ad-
wokacka w Łodzi, której Dziekan posta-
nowił objąć patronatem część festiwalu 
dotyczącą sztuki. Decyzja ta zaowoco-
wała zainicjowaniem współpracy Okrę-
gowej Rady Adwokackiej z Akademią 
Sztuk Pięknych im. Władysława Strze-
mińskiego w Łodzi, w ramach której w 
siedzibie Rady w dniu 18 kwietnia 2016 
roku o godzinie 18:00 będzie mia-
ło miejsce otwarcie wystawy prac Mi-

chaliny Szurgot i Wiktorii Jakubowskiej 
- doktorantek Doktoranckich Studiów 
Środowiskowych Akademii Sztuk Pięk-
nych w Łodzi, które ukończyły z wyróż-
nieniem Wydział Tkanin i Ubioru Akade-
mii Sztuk Pięknych w Łodzi. Otwarcie 
wernisażu zostanie poprzedzone kon-
certem trio najlepszych studentów Aka-
demii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstu-
ta Bacewiczów w Łodzi. Trio w składzie 
Maria Sosnowska – skrzypce, Karolina 
Szczechowicz – wiolonczela, oraz Ma-
ria Orzeł – fortepian, wykonają: Trio 
fortepianowe g-moll op. 15, cz. II i III 
– Bedrzicha. Smetany oraz Trio forte-
pianowe d-moll op. 32, cz. I – Antona 
Areńskiego. 
Jednakże co najważniejsze, Okręgo-
wa Rada Adwokacka w porozumieniu 
z Akademią Sztuk Pięknych poszła o 
krok dalej i zdecydowała się, nie ogra-
niczać patronatu nad sztuką wyłącz-
nie do dni festiwalowych i to właśnie 
w ten sposób powstał pomysł stwo-
rzenia we wnętrzach siedziby Rady 
stałej galerii, w ramach której co naj-
mniej raz na pół roku młodzi twórcy 
będą mogli prezentować swoje prace. 
Galeria, która będzie się mieściła we 
wnętrzach budynku Okręgowej Rady 

Adwokackiej działać będzie pod na-
zwą „Galeria Ab Ovo” i w swym za-
łożeniu promować będzie sztukę wy-
bitnych młodych artystów - studentów 
i absolwentów Akademii Sztuk Pięk-
nych. Kuratorem Galerii z ramienia 
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi bę-
dzie dr hab. Piotr Ciesielski Kierownik 
Pracowni Obrazów w Przestrzeni ASP 
w Łodzi Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy!

GALERIA „AB 
OVO” - FESTIWAL 
NAUKI, TECHNIKI 
I SZTUKI 2016
W SIEDZIBIE OKRĘGOWEJ RADY 
ADWOKACKIEJ  opr. adw. Agnieszka Bachlińska
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W SIEDZIBIE OKRĘGOWEJ RADY 
ADWOKACKIEJ  

Tematem przewodnim działalności twór-
czej Wiktorii Jakubowskiej jest rdza. Ar-
tystka zajmuje się głównie grafiką, oprócz 
niej interesuje ją tkanina –  barwiona 
rdzą, którą zafascynowana jest zarówno 
od strony teoretycznej, jak i praktycznej. 
Tworząc w Pracowni Tkaniny Unikatowej 
swoje prace postanowiła zmierzyć się z  
nieujarzmionym procesem, jakim jest ko-
rozja, „metodą prób i błędów”. Jak sama 
mówi - zaczęła go ujarzmiać. Precyzyj-
ne kontrolowanie rdzewienia, jak i osią-
gnięcie pożądanego efektu jest ogrom-
nym wyzwaniem, z uwagi na fakt, iż jego 
rezultaty są nieprzewidywalne i zaskaku-
jące, odbitych śladów nie można cofnąć, 
ani powtórzyć, jak to może mieć miejsce 
w przypadku klasycznego sitodruku. Z 
drugiej jednak strony efekty są unikato-
we, co jest niezwykle ważnym aspektem 
pracy artystki, której założeniem było 

stworzenie czegoś, co zostanie w pamię-
ci odbiorcy na dłużej i skłoni go do chwi-
li refleksji oraz poruszy jego wyobraźnię. 
Ważne dla niej jest pokazanie dzikości 
natury, pierwotności rudy żelaza i jej su-
rowości.
W swojej działalności artystycznej ar-
tystka stosuje różne techniki druku, naj-
częstsza z nich to odbijanie wcześniej 
przygotowanej matrycy – stalowej blachy 
wytrawionej kwasem solnym, solą lub 
octem – na tkaninie, najczęściej fizelinie. 
Rdza powstająca na blasze podczas dłu-
giego procesu korozji  zastępowała farbę 
drukarską.
Eksperymentalna jest koncepcja grafik 
drukowanych z rdzy i towarzyszących im 
ram, łącząca różnorodne technologie i 
materiały na zasadzie przeciwieństw, na 
przykład miękkie futro z surową blachą, 
rdzę ze złotem, nowoczesność z tradycją.

opr. Adriana Michalska

Wiktoria Jakubowska oprawia złom w 
złote ramy, próbuje wydobyć istotne 
treści z czegoś, co pozornie nadaje 
się jedynie na śmieci, szuka nowych 
powiązań i metafor.
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Wiktoria Jakubowska w swoich pracach 
posługuje się kontrastem poprzez łącze-
nie surowej w swoim charakterze odbit-
ki z rdzy z dekoracyjnymi elementami o 
znaczeniu symbolicznym, chcąc uwypu-
klić ten kontrast, oprawia grafiki w ramy, 
które wraz z odbitką tworzą assemblage. 
Oprawa jest integralną częścią kompozy-
cji, wraz z grafiką stanowi spójną całość. 
Takie podejście, przy tradycji powielane-
go nakładu, akcentuje autonomię i nie-
powtarzalność pojedynczego dzieła.
Tkanina artystyczna, to kolejna dziedzi-
na, która znajduje się w kręgu zaintere-
sowań autorki prac. Analogicznie do gra-
fik, także tutaj ważne jest użycie rdzy, 
którą barwi ona tkaniny. Artystka stwo-
rzyła cykl  składający się z bardzo du-
żych, monumentalnych wręcz tkanin i 
blach stalowych. Podjęła próbę zespo-
lenia dwóch przeciwstawnych światów, 
dwóch przeciwności, miękką tkaninę ze-
stawiła z ciężką skorodowaną blachą.
Jedna z tkanin zabarwiona jest rdzą 
pochodzącą z siatek, blach i dru-
tów. Początkowo artystka próbowa-
ła „porządkować” rdzę odbijając proste, 
geometryczne kształty. Nie mogąc osią-
gnąć jednak zamierzonego efektu, wy-
korzystała wzór z jednego ze swoich sit, 
dzięki czemu mogła lepiej kontrolować 
kompozycję. 
Motyw ze sztuki prehistorycznej, miano-
wicie malowidła z Lascaux, gdzie odkryto 
wizerunki zwierzęce, jest jakby  nawiąza-
niem dialogu z historią sztuki i tradycją. 
Inspiracja tymi malowidłami, wykonany-
mi tlenkami metali jest poniekąd ukło-
nem w stronę przeszłości. Do powiele-
nia na tkaninie wizerunku konia artystka 
używa  oczywiście rdzy. Źródłem inspi-
racji stał się zoomorficzny kształt, który 
przetworzyła na swój indywidualny, ory-
ginalny sposób, lecz skojarzenie z malo-
widłem z francuskiej jaskini jest zauwa-
żalne.  
Kolejne dzieło powstało w ten sposób, 
że artystka pozostawiła mokrą tkaninę 
na blasze na kilka dni, w wyniku czego 
powstał rdzawy nadruk. W przypadku tej 
techniki nie można przewidzieć rezultatu, 
a sam proces trwa bardzo długo i zależy 
od stopnia zardzewienia blachy. 
Wiktoria Jakubowska w swojej pracy 
twórczej inspiruje się przede wszystkim 
twórczością Władysława Hasiora, któ-
ry był prekursorem kompozycji zwanych 
później „assamblage” lub „ obiektem”. W 
swoich pracach nawiązuje także do Mar-
cela Duchampa i dadaizmu.
Według Hasiora każdy przedmiot ma 
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swój sens, a połączenie ich ze sobą daje 
aforyzm podobny do prawdy lecz jeszcze 
nią nie będący, dlatego używał materia-
łów, które coś mówią, sugerują, emanują 
pewną atmosferę, np.  niepokoju, grozy.
Każda grafika wykonana przez Wiktorię 
Jakubowską niesie odmienną historię i 
inne asocjacje, chociaż myślą przewod-
nią jest w każdym przypadku upływa-
jący czas i nieuchronność przemijania 
(motyw vanitas). Wszystkie są niepowta-
rzalne, jedyne w swoim rodzaju. „Nie jest 
możliwe i nie czuję potrzeby wykonywa-
nia identycznych” – mówi artystka. Do-
datkowym efektem na niektórych pra-
cach są kolorowe pieczątki wykonane za 
pomocą matryc zrobionych z ziemniaka, 
sugerujące poprzez swą formę związek 
ze znakami, pismem sprzed tysiącleci. 
Niektóre wzbogacone są też o druk cy-
frowy.
Tworząc assamblage, artystka używa 
więc różnych przedmiotów, dzięki czemu 
siła przekazu staje się znacznie większa, 
Hasior mówił, iż „są problemy, tematy, 
które nie sposób wyrazić w jakimkol-
wiek materiale, stąd konieczność poszu-
kiwania innych środków formalnych, aby 
przekazać intencje”. Ze znalezionych, 
bezużytecznych przedmiotów budował 
człekokształtne formy, z których two-
rzył metafory ludzkiej egzystencji, stara-
jąc się uzyskać najwłaściwszą ekspre-
sję. Odwołanie do Hasiora przejawia się 
także w inspiracji kiczem. Artystka wy-
korzystuje i zestawia ze sobą rzeczy tan-
detne, chcąc osiągnąć wrażenie „kontro-
lowanego kiczu”. Jest to zatem działanie 
zamierzone i świadome. Ta świadomość 
kiczu oraz umiejętność zachowania wo-
bec niego dystansu jest niezwykle waż-
na, bo broni zarówno artystę jak i odbior-
cę przed nim.
Niektóre z prac to swoiste ready made, 
widoczna jest tu inspiracja Marcelem 
Duchampem i postulatami dadaistów, 

którzy zwyczajnym, codziennym przed-
miotom nadawali rangę sztuki. Wiktoria 
Jakubowska oprawia złom w złote ramy, 
próbuje wydobyć istotne treści z czegoś, 
co pozornie nadaje się jedynie na śmieci, 
szuka nowych powiązań i metafor. Warto 
wspomnieć, że artystka czerpie inspiracje 

również z miejsc,  np. po wizycie w Mu-
zeum Salvadora Dali w Hiszpanii w Fiqu-
eres, gdzie zetknęła się z zardzewiałymi 
drzwiami wejściowymi prowadzącymi do 
wnętrza, z dziełami wybitnego surreali-
sty, który tak chętnie łączył i wykorzysty-
wał w swych pracach dość absurdalne i 

nieoczywiste, na pozór nie pasujące do 
siebie rzeczy, materiały, futra itp. Wizyta 
w Fiqueres stała się dla artystki niemal 
duchowym przeżyciem, które utwierdziło 
ją w słuszności obranej drogi działalno-
ści twórczej. To przypadkowe doznanie 
ugruntowało jej przekonanie, że warto 
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w sztuce być bezkompromisowym i szu-
kać niesztampowych rozwiązań, surow-
ców, które mogą wprowadzać do sztuki 
nową jakość, niepowtarzalność. Artystka 
używa więc  różnych materiałów, ekspe-
rymentuje, tworzy autorskie ramy, które 
powstają z przedmiotów wyszukanych 
na targach, w piwnicach, wyszperanych 
w szafie babci, np. futra, znalezionych w 
lesie, np. zwierzęca czaszka  czy taśm 
fluorescencyjnych zakupionych w sklepie 
pasmanteryjnym.
W powszechnej świadomości pojawienie 
się rdzy wpływa na zmniejszenie estetyki 
obiektu. W przypadku prac Wiktorii Jaku-
bowskiej jest dokładnie na odwrót, kom-
pozycje z rdzawymi elementami  potrafią 
fascynować, są wieloznaczne, prowoku-
ją skojarzenia, mogą sprawić widzowi 
dużo  przyjemności oglądania. Artyści 
coraz częściej dostrzegają walory este-
tyczne rdzy, jej symboliczną, a także de-
koracyjną strukturę stosują ją w rzeźbie, 
architekturze, malarstwie, instalacjach. 
Zastosowanie jej w grafice może stano-
wić nowatorski wkład artystki w tę dzie-
dzinę sztuki.

Wiktoria 
Jakubowska

Wiktoria Jakubowska urodziła 
się w 1990 roku w Warszawie. 
Tam ukończyła gimnazjum i li-
ceum plastyczne imienia Woj-
ciecha Gersona. W latach 2009-
2015 studiowała na łódzkiej 
Akademii Sztuk Pięknych imie-
nia Władysława Strzemińskiego 
na wydziale tkaniny i ubioru, uzy-
skując tytuł magistra sztuk pięk-
nych. Po ukończeniu studiów 
II stopnia rozpoczęła 3-letnie 
stacjonarne studia doktoranc-
kie także na swojej macierzy-
stej uczelni w dziedzinie „tkani-
na unikatowa”, które aktualnie 
kontynuuje. Podczas studiów jej 
zainteresowania ewoluowały od 
projektowania i drukowania tka-
nin metodami klasycznymi, gra-
fiki warsztatowej do unikatowych 
działań , nowych technik druku 
za pomocą rdzy. Już w trakcie 
pisania pracy magisterskiej od-
kryła, że temat korozji i jej za-
stosowanie w sztuce kryje w so-
bie jeszcze ogromne możliwości 
i potencjał badawczy, w związku 
z tym postanowiła poświęcić się 
temu na studiach doktoranckich.
Uczestniczyła w wielu wysta-
wach i warsztatach artystycz-
nych. Miedzy innymi w trienna-
le tkaniny młodych YTAT 2013 i 
jako asystent w kursach letnich 
PATA. Jej prace były prezento-
wane na wystawach zagranicz-
nych w Sofii i Zamku Wasser-
schloss Klaffenburg w Chemnitz.
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Bogactwo kolorów, kształtów, fak-
tur, form oraz niezwykłych połączeń 
barw - to twórczy świat Michaliny 
Szurgot,  artystki młodego pokolenia, 
która zajmuje się głównie grafiką  i 
kolażem, dając wyraz swojej fascy-
nacji artystyczną tradycją i estetycz-
ną przeszłością. 
Jej wystawa jest prezentacją prac, 
które w znacznej części stanowią 
fragment kolekcji magisterskiej za-
prezentowanej podczas obrony w 
czerwcu 2015 roku. Te, które po-
wstały w późniejszym okresie, zosta-
ną wyeksponowane po raz pierwszy. 
Kolaże dyplomowe nie są stricte gra-
fikami warsztatowymi. Są niepowta-
rzalne, należy je pojmować w kate-
gorii obrazu, utworu plastycznego, 
którego nie  można powielać. Artyst-
ka zrezygnowała z wcześniej wyko-
rzystywanej metody przedruków cy-
frowych na rzecz klasycznej formy 
kolażu. Wykorzystuje różnego rodza-
ju materiały – fragmenty gazet, ar-
tykułów, partytur, okładek książek 
czy starych form wykrojów. Te wy-

cinki stają się pewnego rodzaju pre-
fabrykowanymi elementami otacza-
jącej rzeczywistości, które zostały 
wyizolowane, niejako wypreparowa-
ne z naturalnego kontekstu. Są łą-
czone w zaskakujący, nieoczekiwany 
sposób z różnymi rodzajami niszczo-
nej i ciętej tektury, z pominięciem w 
zupełności naturalnego porządku i 
praw logiki zgodnie z surrealistycz-
nym poglądem, iż nawet „pozornie 
nieaktualna strategia twórcza może 
na nowo stać  się przekonująca, je-
śli jest adekwatnym środkiem wyrazu 
wyjątkowego widzenia” . Takie dzia-
łanie twórcze sprawia, iż powstają 
dzieła spójne pod względem kompo-
zycji i kolorystyki, mimo iż tworzone 
są poprzez łączenie nieprzystających 
do siebie elementów. Artystka na-
daje im atrakcyjną wizualnie postać,  
tworząc nowe skojarzenia, metafory 
i niepowtarzalną rzeczywistość. Su-
geruje odbiorcy związki między tymi 
wszystkimi elementami poprzez takie 
a nie inne zestawianie ich i osadza-
nie w nowej konfiguracji i otoczeniu. 

Są one poddawane swoistej obróbce 
w wyobraźni artystki, dzięki czemu 
powstaje niejako reprodukcja obrazu 
wytworzonego pod wpływem jej fan-
tazji. Wszystkie codzienne elemen-
ty pobudzają inwencję artystki. Pod 
wpływem jej spojrzenia przekształ-
cają się w fantastyczne wizje. Tworzy 
się nowy surrealistyczny świat. Jest 
to możliwe dzięki  łączeniu ze sobą 
elementów różnych mediów, pra-
sy, książki itp., co poszerza zakres 
możliwości znaczeniowych zarówno 
samych składników kolażu, jak rów-
nież całości dzieła. Technika kolażu 
daje możliwość  dowolnego zestawia-
nia fragmentów rzeczywistości i two-
rzenia nowych powiązań pomiędzy 
nimi. Zdarza się , że ta nowa jakość 
uzupełniana jest odręcznie rysowaną 
kreską i plamą.
Prace Michaliny Szurgot stylistycznie 
nawiązują do sztuki  pop-artu, w ob-
rębie której  najważniejszymi forma-
mi były między innymi kolaże. Istotą 
tego kierunku jest czerpanie inspi-
racji z różnorodnych zjawisk kultury 
masowej, reklamy, filmu i artystycz-
ne przetwarzanie popularnych mo-
tywów,  spotkanie elementów kul-
tury wysokiej  z kiczem określanym 
przez Theodora Adorno jako „piękno 
w brzydocie”.

Na jej pracach pojawiają się postaci 
historyczne, przedmioty codzienne-
go użytku, bohaterowie popkultury, 
którzy na stałe wpisali się do kano-
nu kultury masowej, jak choćby zna-
ny reżyser filmów grozy Alfred Hitch-
cock. Jego wizerunek na jednym z 
kolaży jest multiplikowany i  łączony z 
fastfoodami symbolizującymi współ-
czesny styl życia, który określa się 
terminem „fastfoodyzacji” oznaczają-
cym zredukowanie jedzenia tylko do 
konsumpcji, smaku do przysłowiowe-
go hamburgera oraz funkcjonowania 
w ciągłym pośpiechu i stresie.
Na innej z prac umieszczony został 
wizerunek Madonny, w której odbior-
ca może dopatrywać się dwuznacznej 
symboliki – Madonny jako piosenkar-
ki muzyki pop lub postaci Matki Bo-
skiej związanej z ikonografią chrze-
ścijańską. Prowokacyjnym zabiegiem 
zmuszającym do refleksji jest z pew-
nością aureola nad głową postaci w 
kształcie logo koncernu Coca - Coli. 
Wyraźnie wrysowane w tła postaci, 
mocne kolory pojawiające się w pra-
cach Szurgot bliskie są też estetycz-
nemu językowi plakatu.     
Projekty artystyczne Michaliny Szur-
got są zaangażowane w problemy 
natury emocjonalnej, egzystencjal-
nej.  Ich tematyka nie jest jedno-

opr. Adriana Michalska

Aureola nad głową postaci w kształcie 
logo koncernu Coca-Coli, Madonna 
i Alfred Hitchcock z fastfood’em 
– czyli grafika i kolaż Michaliny 
Szurgot.
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znaczna, poruszają wiele osobistych 
wątków i przemyśleń, dość często 
pojawia się motyw dziecka, gdyż tyl-
ko jego wyobraźnia jest niczym nie-
skrępowana, wolna od całego ba-
gażu doświadczeń, mądrości, które 
człowiek nabiera w ciągu dorosłe-
go życia. Pojawiające się w kolażach 
dzieci to wyraz tęsknoty za beztro-
skim czasem, nieograniczoną fanta-
zją, która jest początkiem tworzenia. 
Takie podejście do tematu widoczne 
jest na przykład w pracy, w której ar-
tystka wykorzystała wycinki z horo-
skopów i książek o astrologii. Dorosła 
kobieta wpatruje się z zainteresowa-
niem w wykresy i diagramy przewi-
dujące jej przyszłość. Trzyma ona za 
rękę dziecko, które najwyraźniej nie 
podziela jej zainteresowań, gdyż dla 
niego ważna jest tylko teraźniejsza 
chwila, nie zaprząta sobie myśli roz-
ważaniami o tym, co je czeka.
W niektórych kolażach dzieciń-
stwo nie jawi się jednak jako beztro-
ski czas. Czają się w nich „strachy z 
przeszłości”, które są niczym innym 
jak wyolbrzymionymi lękami przed 
owadami czy traumatycznym prze-
życiem dziewczynki, która zniszczyła 
sukienkę w dniu swojej pierwszej ko-
munii świętej.
Omen! Omam! O mamo! – tytuł pra-
cy nawiązuje do fantasmagorii, jakich 
doświadcza dziecko stojące wśród 
znaków, wyrazów i faktur, których 
nie rozumie. Jest bezradne i zagubio-
ne, szuka pomocy u mamy, ale jej nie 
otrzymuje.
Autorka kolaży porusza także w 
swojej twórczości tematy związa-
ne z dorastaniem i dojrzałością. Ko-
laże tworzą narracje, są przepełnio-
ne emocjami, niepokojem. Nie jest 
to jednak narracja przedstawiana w 
sposób dosłowny, prace nie opisu-
ją czegoś wprost, spotykające się w 
dziełach plastycznych różne prze-
strzenie tworzą za każdym razem 
nową opowieść, która wyłania się 
wówczas, gdy powstaje relacja mię-
dzy poszczególnymi elementami 
utworu plastycznego.
Ważnym elementem, na który war-
to zwrócić uwagę  jest oprawa prac. 
Jest ona integralną częścią całego 
dzieła i stanowi całość z kompozy-
cją, jest niejako jej kontynuacją. Ar-
tystka wykorzystuje w niej materiały 
stosowane w kolażach. Pojawiają się 
podobne formy i kolory. Takie działa-
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nie sprawia, iż właściwy kolaż spaja 
się z okalającym go passe – parto-
ut i ramą.
Wynalazcą kolażu dla potrzeb sur-
realizmu  jest bezspornie Max Ernst, 
który uważał, iż technika ta jest me-
todą „odnowienia” sztuki. Michalina 
Szurgot jest artystką, która pragnie  
na nowo odkryć magię tej nieco za-
pomnianej techniki. Ta magia prze-
jawia się w tym, że papier ma swo-
ją historię, za którą kryją się ludzie, 
dzieła, przeżycia  i doświadczenia. 
Różne elementy razem połączone 
tworzą, nową rzeczywistość, opowia-
dają inną historię. 
Kolaże, które tworzy artystka wy-
trącają odbiorcę z rutyny, z automa-
tyzmu codziennych przyzwyczajeń, 
zmuszają go do innego spojrzenia na 
otaczającą rzeczywistość.  Mimo za-
stosowania banalnych form jej prace 
zawierają ukrytą symbolikę, narzuca-
ją wieloznaczną interpretację i wcią-
gają odbiorcę w grę skojarzeń.

Michalina 
Szurgot

W 2015r. ukończyła z wyróżnie-
niem studia magisterskie z za-
kresu projektowania ubioru na 
Wydziale Tkaniny i Ubioru łódz-
kiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Dwa lata wcześniej również z 
wyróżnieniem obroniła licencjat 
w zakresie projektowania druku 
na tkaninie na tej samej uczelni. 
Obecnie doktoryzuje się przeni-
kliwie zgłębiając tajniki łączenia 
technik projektowych, które roz-
poczęła podczas studiów magi-
sterskich.
Reprezentowała Polskę pod-
czas „Designblok 2015. Prague 
Design and Fashion Week”, jej 
praca magisterska nominowa-
na była w konkursie na najlep-
sze dyplomy ASP „Prime Time”, 
jest także laureatką wielu presti-
żowych konkursów modowych, 
takich jak: „Łódź Łowi Talenty” 
czy „Air Radom Fashion Show”. 
Specjalizuje się w projektowaniu 
ubioru, ale hobbistycznie fascy-
nuje się techniką kolażu i grafiką 
zarówno warsztatową, jak i kom-
puterową.
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