


Robert Motelski urodzony w 1977 r. w Warszawie. W 1997 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych Warszawie. W 2002 r.
ukończył z wyróżnieniem Wydział Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, pod kierunkiem profesor Barbary
Szubińskiej. Wcześniej studiował w pracowniach profesorów Antoniego Fałata, Andrzeja Sadowskiego i Ewy Pełki. Brał udział w
ponad stu wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 2004 r. otrzymał Stypendium Funduszu Promocji Twórczości z Ministerstwa
Kultury i Sztuki. W 2008 roku otrzymał stypendium ,,Młoda Polska" z Narodowego Centrum Kultury. Jego prace znajdują się w wielu
instytucjonalnych i prywatnych kolekcjach w kraju i zagranicą, a zainteresowania artystyczne skupiają się na studiowaniu pejzażu i na
nowatorskim sposobie jego prezentacji.

Zbiorowe:

2019 - Portrety Natury, Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot
2018 - Mul�-Kul�, Dom Norymberski, Kraków
2017 - Short Stories/Junge Gegenwartskunst aus Polen, Strzelski Galeire, Stu�gart, Niemcy
2017 - Wystawa Sztuki Współczesnej, Galeria -1 Centrum Olimpijskie, Warszawa
2016 - Art Sessions, Galeria Mostra, Londyn
2015 - Sztuki niepiękne, czyli spadkobiercy Marcela Duchampa, Galeria Olympia, Kraków
2014 - Nie-widoki, Bielska Galeria BWA, Bielsko Biała
2013 - S�ll Nature, Soho Factory, Warszawa
2013 - Drogi Twórcze, Miejska Galeria Sztuki, Legnica
2012 - The Garden of Life, The Life Gallery, Amsterdam, Holandia
2012 - Telefooncentrale, Galeria Wegert and Sadocco, Alkmaar, Holandia
2012 - XXIV Fes�wal Polskiego Malarstwa Współczesnego Obrazowanie,
Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
2012 - Jeden Dzień Nad Morzem, Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria
2012 - SportArtBox, Galeria Milano, Warszawa
2011 - Mixed Emo�ons, Galeria Olympia, Kraków
2010 - Art Innsbruck, Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria
2009 - 30 x 30, Galeria Milano, Warszawa
2009 - 20 Lat Później, Galeria Olympia, Amsterdam, Holandia
2008 - 20/21 Interna�onal Art Fair, Vernissage, Royal College of Art, Londyn, Anglia
2006 - Focus, Vernissage, Design Centre, Londyn, Anglia
2006 - Drogi Twórcze, Art. Fabryk Galerie, Wuppertal, Niemcy
2004 - Young Polish Art "Into Europe", Vernissage, Londyn, Anglia
2004 - Dialogi, BWA, Płock
2003 - Promocje 2002, Miejska Galeria Sztuki, Legnica
2003 - II Międzynarodowy Konkurs Rysunku, Muzeum, Wrocław
2002 - Art & Business - Obraz roku 2001, Pałac Królikarnia, Warszawa

Wybrane wystawy

Indywidualne:

2019 - Galeria BWA, Kielce
2019 - Galeria Milano, Warszawa
2019 - Galeria BWA, Sanok, Polska
2018 - Galeria Sandhofer, Salzburg, Austria
2017 - Polskie Centrum Kultury, Monachium, Niemcy
2016 - Galeria Sztuki BWA, Legnica, Polska
2015 - Galeria -1 Centrum Olimpijskie, Warszawa
2014 - Galeria Olympia, Kraków
2012 - Galeria Opus, Łódź
2012 - Galeria Wegert and Sadocco, Winkel, Holandia
2010 - Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria
2010 - Galeria Sandhofer, Centrum Kongresowe, Alpbach, Austria
2010 - Galeria Ślad, Ełk
2010 - Galeria TEST, Warszawa
2004 - Galeria ZPAP, Gdansk



Selected exhibi�ons:

Individual:

2019 - BWA Gallery, Kielce, Poland
2019 - Milano Gallery, Warsaw, Poland
2019 - BWA Gallery, Sanok, Poland
2018 - Sandhofer Gallery, Salzburg, Austria
2017 - Polish Culture Centre, Munich, Germany
2016 - City Gallery of Art, Legnica, Poland
2015 - -1 Gallery, Olypmic Centre, Warsaw, Poland
2014 - Olympia Gallery, Cracow, Poland
2012 - Opus Gallery, Łódż, Poland
2012 - Wegert and Sadocco Gallery, Winkel, Holland
2010 - Sandhofer Gallery, Innsbruck, Austria
2010 - Sandhofer Gallery, Congress Centre, Alpbach, Austria
2010 - Ślad Gallery, Ełk, Poland
2010 - TEST Gallery, Warsaw, Poland
2004 - ZPAP Gallery, Gdansk, Poland

RobertMotelski was born in 1977 inWarsaw. In 1997 he graduated from The Secondery Arts School inWarsaw. In 2002 he graduated
from the pain�ng department of The European Academy of Arts with the excellent grade. His diploma superviser is prof. Barbara
Szubińska. Previouslyhe had studied in the studios of Antoni Fałat, Andrzej Sadowski and Ewa Pełka. He has had over one hundred
individual and group exhibi�ons. He received the scholarship of the Ministry of Culture in 2004. In 2008 he received "Mloda Polska"
scholarship of the Na�onal Culture Centre. His works are collected both in Poland and abroad.

Grup:

2019 - Portrait of Nature, Sopot Aukcion House, Sopot, Poland
2018 - Mul�-Kul�, Norymberski House, Cracow, Poland
2017 - Short Stories/Junge Gegenwartskunst aus Polen, Strzelski Galeire, Stu�gart, Germany
2017 - Contemporary Art Exhibi�on, -1 Gallery, Olympic Centre, Warsaw, Poland
2016 - Art Sessions, Mostra Gallery, London, England
2015 - -1 Gallery, Olypmic Centre, Warsaw, Poland
2014 - No-Views, Bielska BWA Gallery, Bielsko Biała, Poland
2013 - S�ll Nature , Soho Factory, Warsaw, Poland
2013 - Art Ways, City Gallery of Art, Legnica, Poland
2012 - The Garden of Life, The Life Gallery, Amsterdam, Holland
2012 - Telefooncentrale, Galeria Wegert and Sadocco, Alkmaar, Holland
2012 - XXIV Contemporary Polish Pain�ng Fes�val "Obrazowanie",
Książąt Pomorskich Castle, Szczecin, Poland
2012 - One Day at The See, Sandhofer Gallery, Innsbruck, Austria
2012 - SportArtBox, Milano Gallery, Warsaw, Poland
2011 - Mixed Emo�ons, Olympia Gallery, Cracow, Poland
2010 - Art Innsbruck, Sandhofer Gallery, Innsbruck, Austria
2009 - 30 x 30, Milano Gallery, Warsaw, Poland
2009 - 20 Years A�er, Olympia Gallery, Amsterdam, Holand
2009 - Art Innsbruck, Sandhofer Gallery, Innsbruck, Austria
2008 - 20/21 Interna�onal Art Fair, Vernissage, Royal College of Art, London, England
2006 - Focus, Design Centre, Vernissage, London, England
2006 - Art Ways, Art. Fabryk Galerie, Wuppertal, Germany
2004 - Young Polish Art Into Europe, Vernissage, London, England
2004 - Dialogues, "BWA, Plock, Poland
2003 - Promocje 2002, City Gallery of Art, Legnica, Poland
2003 - Second Interna�onal Compe��on of Drawings, Museum, Wroclaw, Poland
2002 - Art & Business - The Best Pain�ng 2001, Królikarnia Palace - department
of The Na�onal Museum, Warsaw, Poland Na�onal Museum, Warsaw, Poland



Abstrakcyjny kod natury

Robert Motelski maluje niezwykłe obrazy na granicy abstrakcji i pejzażu. Obserwacja natury łączy się w nich z malarskimi
poszukiwaniami, które wyzwalają od dosłowności. Jego obrazy nie zatrzymują się tylko na tym, co w krajobrazie wyłania się w polu
widzenia, mimo tytułów: „Góry”, „Wyspa”, „Chmury”, „Drzewa”. Ani nie poprzestają na łowieniu ulotnej chwili i przemijających
wrażeń, chociaż artysta datuje prace z dokładnością co do minuty. Widz patrząc na nie ma poczucia con�nuum, czy wręcz
nieskończoności czasu i otwartej przestrzeni. Ich minimalistyczna forma eliminuje zbędne detale i skupia uwagę na ukrytych prawach
natury i porządku wszechświata, co nieraz zaskakuje, ale też zachęca do ich odkrywania. Artysta nie poprzestaje na zwykłych
malarskich wypadach w plener; każdy nowy cykl to wielka wyprawa, inspirująca dla malarza i widza, bo uwalniająca
z wszechobecnego dziś chaosu i przywracająca nam zagubione poczucie harmonii.
Trzeci album Robert Motelski zaczyna od obrazów najnowszych. Ich tematem jest światło.
– Światło i cień najbardziej mnie w tej chwili wciągają – wyjaśnia. - Mam jeszcze dużo pomysłów na ten cykl. Początkowo inspiracją
było dla mnie światło, które kiedyś w naturze zaobserwowałem, ale z czasem zmieniałem je, a w końcu zacząłem projektować własne
światło – bardziej wyraziste i lepiej zakomponowane. Kompozycja ma dla mnie duże znaczenie, bo to szkielet obrazu. Czasem tworzę
ją intuicyjnie, a czasem wręcz matematycznie, bo chciałbym, żeby proporcje były w niej idealne. Kompozycja to szkielet obrazu, na
którym można budować; dopiero potem jest miejsce na ekspresję pociągnięcia pędzlem.
Te ciemne obrazy z rozbłyskami światła są właściwie w pełni abstrakcyjne, ale i one pobrzmiewają echem skojarzeń z naturą
- odbiciem światła księżyca w tafli wody, albo rozgwieżdżonym niebem. Budzą też reminiscencje malarskie z romantyczną aurą
krajobrazów Caspara Davida Friedricha. Malarzy dzieli ponad 200 lat, ale Robert Motelski z sympa�i do niemieckiego romantyka
niedawno odwiedził nawet okolice Drezna i szlakiem przez las dotarł do paru miejsc w Szwajcarii Saksońskiej, w których Friedrich
malował.
Góry to także częsty motyw malarstwa Roberta Motelskiego o znacznie bardziej dynamicznym ujęciu niż „Światło”. Ich grzbiety
wykreśla zygzakowatą linią, biegnącą w nieskończoność. Nie mamy wątpliwości, że są to górskie łańcuchy, choć na płótnie wyłaniają
się z całkowicie umownej przestrzeni. Linia ośnieżonych szczytów czasem przypomina malowane fakturowo białe obłoki, odcinające
się od ciemnego tła, kiedy indziej jej ekspresję wzmaga fluorescencyjny blask, upodabniający ją do błyskawicy, a o zachodzie słońca
nabiera intensywnego pomarańczowego koloru i wygląda jak płonącą linia horyzontu. Najbardziej tajemnicza bywa w zimowym
dziennym świetle, gdy przekształca się w delikatne pasmo błękitu zlewające z jasnym tłem - białym niebem i śniegiem, czasem lekko
przytłumionymi odcieniem mglistej szarości.

Góry jako malarski temat zaczęły go fascynować, gdy w 2018 pojechał do Salzburga, gdzie miał wystawę w Galerie Sandhofer.
Do Salzburga dotarł wcześnie rano, więc do galerii poszedł na piechotę, podziwiając alpejski krajobraz. – W oddali widziałem góry
ze śniegiem, zlewające się z niebem. I to mnie zainspirowało do namalowania pierwszego obrazu z górami, jednocześnie
z odniesieniem do abstrakcji - z podziałami pion-poziom, trochę jak u Malewicza - tłumaczy.
W niemal monochromatycznych „Chmurach”, także nawiązuje do zjawiska zlewania się koloru nieba i ziemi zależnie od światła i pory
sroku. Tła tych akrylowych obrazów są wiec ujednolicone i płaskie, a linie wykreślające kształty chmur ekspresyjne.
Tymi kompozycjami rządzi przeciwstawienie statyki i dynamiki.
Artysta chce, by obraz działał przede wszystkim wizualnie, więc przykłada dużą wagę do koloru. We wcześniejszych olejnych nie
stronił od kontrastowychmocnych barw, ale z czasem postawił namonochromatyczne obrazy ciemne lub jasne, zróżnicowane zmianą
tonów w horyzontalnych płaszczyznach koloru, jak w „śniegowych” pejzażach i w „Chmurach”. Ale także np. w nokturnowym cyklu
„Cień”, w którymmroczne warstwy cienia przeplatają się z pasmami błękitu na krawędziach, jakby powidokami nieba i jego wodnego
odbicia. W pewnym stopniu możnamówić tu o inspiracjach amerykańskim abstrakcyjnymminimalizmem Barne�a Newmana i Marka
Rothki, działającym dużymi płaszczyznami koloru.
Maksymalne dążenie do syntezy w połączeniu z duchową kontemplacją nadaje zarazem obrazom Roberta Motelskiego zwięzłość
i głębię medytacyjnego haiku, oczyszczonego ze zbędnych słów. A jeśli mówić o współczesnych japońskich odniesieniach, to Motelski
ujawnia, że duże wrażenie zrobił na nim On Kawara, artysta, który tworzył w Nowym Jorku. Zwłaszcza jego cykl „Today” – czarnych
obrazów, na których zmieniały się tylko aktualizowane na biało daty jako ślad egzystencji.
Malarstwo i natura to temat bardzo pojemny. Od kilkunastu lat Robert Motelski co roku wyrusza na spływ rzeką Brdą w Borach
Tucholskich na Pomorzu. Traktuje ten wyjazd jako „plener mentalny”, podczas którego nie maluje, nie robi żadnych szkiców, czasem
tylko zdjęcia, których nigdy nie przenosi dosłownie na płótno. Jednak to dla niego bardzo ważny wyjazd, bo dostarczający nowych
pomysłów. Chociaż bywa, że podobnie działa i bliski widok z okna na Mazowszu, na las w okolicy opisywanej przez Iwaszkiewicza,
który podsunął mu pomysł na serię i rytm własnych abstrakcyjnych drzew. Malarskie pomysły artysty mają więc związek z naturą,
choć całkowicie przetworzoną na własną wizję i abstrakcyjny kod.

Monika Kuc



Mountains as the ar�s�c subject started to fascinate him back in 2018, during a trip to Salzburg for the exhibi�on in Sandhofer
Gallery. He reached Salzburg early in the morning, so took a walk to the gallery, admiring the Alpen landscape. ’I saw the mountains
covered with snow in the distance, blending with the sky. And that inspired me to paint the first picture of the mountains, with the
simultaneous reference to the abstract - the division of ver�cal versus horizontal, a bit similarly as at Malevich’s’, he explains.
In almost monochroma�c ‘Clouds’ he also alludes to the merging colours of the sky and the ground, depending on light and season.
Accordingly, the backgrounds of these acrylic pain�ngs remain unified and flat, much contras�ng with the expressionis�c lines
shaping the outlines of clouds. The composi�on is ruled by the juxtaposi�on of sta�cs and dynamics.
The ar�st wants the picture to work mostly in the visual realm, hence he pays great a�en�on to colour. In earlier oil works he did
not evert from contras�ng strong shades, but with �me took to monochroma�c pain�ngs, either dark or light, varied by the change
of colour tones in horizontal colour schemes, as in ‘snow’ landscapes and the’ Clouds’. Also, in the nocturnal series of ‘Shadow’,
where the dark layers of shade intertwine with the streaks of light blue on the edges, as if in the a�er-vision of the sky and its water
reflec�on. To some extent, one may recall the inspira�ons of American abstract minimalism of Barne� Newman and Mark Rothko,
working respec�vely by vast fields of colour.
The ul�mate aiming at synthesis merged with spiritual contempla�on give the pain�ngs of Robert Motelski the conciseness and
depth of medita�ve haiku, which is devoid of irrelevant words. And speaking of contemporary Japanese references, Motelski
reveals his inspira�on of On Kawara, the ar�st who worked in New York, and in par�cular his cycle ‘Today’ – the black pain�ngs
solely depic�ng upda�ng dates in white as a bare trace of existence.
Pain�ng and nature make a very versa�le subject ma�er. Habitually, for several years, Robert Motelski would go canoeing on the
Brda river in Tucholski Forest in Pomerania. He treats the expedi�ons as the mental trip en plein-air, when he neither paints nor
sketches, some�mes just takes pictures that he never transfers to canvas. It is a vital �me for him providing with new ideas.
The window view to the forest in Mazowia, the surroundings depicted in the works of Iwaszkiewicz, works similarly though, and
inspired the series and rhythm of his own abstract trees. The crea�ve ideas of the ar�st do have a connec�on with nature then,
albeit completely transformed into own vision and abstract code.

Monika Kuc

Abstract Code of Nature

Robert Motelski paints unusual pictures on the verge between abstrac�on and landscape. Observa�on of nature is combined there
with the ar�s�c quest for ways to escape the literal. His pain�ngs neither focus solely on what emerges from the landscape within
the field of view, in defiance of the �tles: ‘Mountains’, ‘Island’, ‘Clouds’, ‘Trees’. Nor they stop at capturing the moment and passing
impressions, although the ar�st �mes down his works with precision almost to theminute.Whilst looking, the spectator has a sense
of con�nuum, or the essen�al infinity of �me and open space. Their minimalis�c form deletes irrelevant details and draws a�en�on
to the hidden laws of nature and the order of the universe, which surprises at �mes, but also encourages their discovery.
The ar�st does not limit himself to the common ar�s�c ventures in the open air; each cycle is a great voyage, inspiring for both the
painter and the spectator, libera�ng from today’s ubiquitous hustle and bustle and restoring our lost sense of harmony.
The ar�st starts the third album with his latest works whose subject is light. ’Light and shadow engage me most at the moment’,
he explains. ’I have yet many ideas for the cycle. The ini�al inspira�on had been the light I observed in nature, but with �me I started
to alter it, and finally I began to design my own light - more dis�nct and planned. The composi�on is vital for me as this is the
skeleton of the pain�ng. Intermi�ently, I create it on ins�nct, other �mes explicitly with mathema�cal precision, as I would like to
achieve ideal propor�ons there. It is the composi�onwhichmakes the framework wherein you can build up; only then there is room
for the expression of brush strokes’.
These dark pain�ngs with flashes of light are actually fully abstract, but they also resound the echo of connec�ons with nature
– the reflexion of moonlight in the surface of water, or the starlit sky. They also refer to the roman�c aura of Caspar David Friedrich’s
works. The painters are 200 years apart but, for liking the German roman�c, Robert Motelski has recently even visited the
surroundings of Dresden in Saxon Switzerland, and reached through a forest trail the places where Friedrich used to paint.
Mountains also represent the frequent subject ma�er of Robert Motelski’s work, but of a significantly more dynamic mode than
the ‘Light’. He outlines their ridges with a zigzag line, running into infinity. Assuredly, they make mountain ranges, though emerging
on canvas from a completely imaginary space. The line of snow-covered tops resembles at �mes texturally painted white clouds
juxtaposed against the dark background; otherwise its expression is strengthened by the fluorescent shine, resembling a flashlight,
and at sunset it fills up with intensively orange colour and becomes similar to a burning skyline. It becomes the most mysterious
in daily winter light, when it turns into a delicate streak of light blue merging with the bright background – the white sky and snow,
occasionally slightly muffled by a shade of misty grey.



Światło 12 kwietnia 11:09, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2020
Light 12 April 11:09, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2020

Światło 16 kwietnia 06:47, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2020
Light 16 April 06:47, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2020





Światło 12 września 09:34, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2019
Light 12 September 09:34, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2019

Światło 28 kwietnia 16:33, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2019
Light 28 April 16:33, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2019





Światło 21 lipca 22:09, olej/akryl na płótnie, 90 x 160 cm, 2017
Light 21 July 22:09, oil/acrylic on canvas, 90 x 160 cm, 2017

Światło 12 marca 11:44, akryl na płótnie, 90 x 160 cm, 2020
Light 12 March 11:44, acrylic on canvas, 90 x 160 cm, 2020



Światło 4 lipca 10:44, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2019
Light 4 July 10:44, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2019

Światło 12 czerwca 22:34, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2019
Light 12 June 22:34, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2019



Światło 28 sierpnia 17:01, olej na płótnie, 90 x 130 cm, 2017
Light 28 August 17:01, oil on canvas, 90 x 130 cm, 2017

Światło 28 sierpnia 17:01 /detal/
Light 28 August 17:01 /detail/



Światło 16 czerwca 12:55, olej na płótnie, 90 x 130 cm, 2016
Li�ht 16 June 12:55, oil on canvas, 90 x 130 cm, 2016

Światło 29 sierpnia 16:54, olej na płótnie, 90 x 130 cm, 2017
Li�ht 29 Au�ust 16:54, oil on canvas, 90 x 130 cm, 2017



Światło 18 sierpnia 18:26, olej/akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2017
Li�ht 18 Au�ust 18:26, oil/acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2017

Światło 28 września 15:23, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2019
Li�ht 28 September 15:23, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2019



Góry 26 września 08:23, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2019
Mountains 26 September 08:23, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2019

Góry 12 kwietnia 09:54, olej/akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2017
Mountains 12 April 09:54, oil/acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2017



Światło 8 czerwca 20:52, olej/akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2018
Li�ht 8 June 20:52, oil/acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2018







Góry 11 marca 06:17 - /detal/
Mountains 11 March 06:17 - /detail/





Góry 28 lipca 16:47, akryl na płótnie, 90 x 160 cm, 2017
Mountains 28 July 16:47, acrylic on canvas, 90 x 160 cm, 2017

Góry 15 marca 10:12, akryl na płótnie, 90 x 160 cm, 2017
Mountains 15 March 10:12, acrylic on canvas, 90 x 160 cm, 2017



Góry 28 lutego 11:22, olej/akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2017
Mountains 28 February 11:22, oil/acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2017

Góry 21 października 06:57, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2018
Mountains 21 October 06:57, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2018





Chmury 8 lipca 13:56, olej/akryl na płótnie, 40 x 53 cm, 2017
Clouds 8 July 13:56, oil/acrylic on canvas, 40 x 53 cm, 2017



Śnie� 4 marca 17:15, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2019
Snow 4 March 17:15, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2019

Góry 1 lipca 14:43, aktyl na płótnie, 40 x 53 cm, 2020
Mountains 1 July 14:43, acrylic on canvas, 40 x 53 cm, 2020









Pomost 16 lutego 09:43, olej na płótnie, 90 x 130 cm, 2017
Je�y 16 February 09:43, oil on canvas, 90 x 130 cm, 2017



Śnie� 1 stycznia 10:17, olej na płótnie, 40 x 53 cm, 2016
Snow 1 January 10:17, oil on canvas, 40 x 53 cm, 2016

Śnie� 1 marca 14:38, olej na płótnie, 40 x 53 cm, 2016
Snow 1 March 14:38, oil on canvas, 40 x 53 cm, 2016



Drzewa 27 stycznia 11:03, olej na płótnie, 90 x 160 cm, 2018
Trees 27 January 11:03, oil on canvas, 90 x 160 cm, 2018

Drzewa 9 stycznia 13:42, olej na płótnie, 90 x 160 cm, 2016
Trees 9 January 13:42, oil on canvas, 90 x 160 cm, 2016



Drzewa 3 �rudnia 15:12 /detal/
Trees 3 December 15:12 /detail/

Drzewa 3 �rudnia 15:12, olej na płótnie, 90 x 160 cm, 2017
Trees 3 December 15:12, oil on canvas, 90 x 160 cm, 2017



Cień 14 sierpnia 19:42, akryl na płótnie, 73 x 130 cm, 2019
Shadow 14 Au�ust 19:42, acrylic on canvas, 73 x 130 cm, 2019

Cień 21 czerwca 17:15, akryl na płótnie, 73 x 130 cm, 2020
Shadow 21 June 17:15, acrylic on canvas, 73 x 130 cm, 2020



Rzeka 19 listopada 11:17, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2018
River 19 November 11:17, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2018

Galeria BWA, Sanok, Polska - 2019
BWA Gallery, Sanok, Poland - 2019



O�nisko 22 czerwca 22:12, olej na płótnie, 90 x 160 cm, 2017
Campfire 22 June 22:12, oil on canvas, 90 x 160 cm, 2017

O�nisko 22 czerwca 22:12 /detal/
Campfire 22 June 22:12 /detail/



O�nisko 4 czerwca 23:05, olej na płótnie, 40 x 53 cm, 2018
Campfire 4 June 23:05, oil on canvas, 40 x 53 cm, 2018

O�nisko 9 czerwca 22:49, olej na płótnie, 40 x 53 cm, 2018
Campfire 9 June 22:49, oil on canvas, 40 x 53 cm, 2018



Gwiazdy 12 września 22:56, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2018
Stars 12 September 22:56, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2018

Gwiazdy 18 października 22:08, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2018
Stars 18 October 22:08, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2018



Gwiazdy 12 stycznia 22:29, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2018
Stars 12 January 22:29, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2018

Gwiazdy 26 wrzesnia 22:56, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2018
Stars 26 September 22:56, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2018



Gwiazdy 2 kwietnia 23:47, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2019
Stars 2 April 23:47, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2019





Galeria BWA, Kielce, Polska - 2019
BWA Gallery, Kielce, Poland - 2019

Galeria BWA, Kielce, Polska - 2019
BWA Gallery, Kielce, Poland - 2019



Trzciny 4 stycznia 13:04, olej na płótnie, 90 x 130 cm, 2016
Reeds 4 January 13:04, oil on canvas, 90 x 130 cm, 2016

Trzciny 16 sierpnia 12:11, olej na płótnie, 90 x 130 cm, 2016
Reeds 16 August 12:11, oil on canvas, 90 x 130 cm, 2016



Woda 9 lipca 12:04, olej na płótnie, 90 x 130 cm, 2017
Water 9 July 12:04, oil on canvas, 90 x 130 cm, 2017

Woda 9 lipca 12:04 /detal/
Water 9 July 12:04/detail/



Woda 5 sierpnia 14:55, olej na płótnie, 90 x 130 cm, 2015
Water 5 August 14:55, oil on canvas, 90 x 130 cm, 2015

Woda 5 sierpnia 14:55 /detal/
Water 5 August 14:55 /detail/




