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 „Co nasyca oczy, nasyca serce”.

 Malarstwo towarzyszy mi od dziecka …
	 Urodziłam	się	i	wychowywałam	w	domu,	gdzie	sztuka	była	integralną	
częścią	naszej	rodziny.	Obrazy	mieszkały	z	nami.	Jako	mała	dziewczynka,	każdą	
wolną	chwilę	spędzałam	rysując	i	malując,	fascynowały	mnie	wszelkie	atrybuty	
artysty-malarza.		Konsekwentnie	dążyłam	do	tego,	aby	twórcze	zainteresowania		
stały	się	również	profesją.

	 I	tak	w	2002	odkryłam	wielką	potrzebę	tworzenia	w	technice	emalii	na	
metalu.	Poczułam	w	sobie	jej		magię.	Dziś	wiem,	że		technika	ta	stała	się	pasją	
mojego	twórczego	życia.		Emalia	mieszka	w	moim	sercu.

	 Jak	tworzy	się	w	tej	technice?	To	pierwsze	pytanie	,	które	zadałam	sobie	
stając	przed	arkuszem	blachy	stalowej.

	 Emalia		na	metalu	to	niebywale	trudna,	skomplikowana	i	pracochłonna	
technologia.	Dla	wielu	z	nas	kojarzy	się	ona	z	jubilerstwem,	zegarmistrzostwem,	
inkrustowanymi	małymi	przedmiotami.	Ja	za	sprawą	emalii	od	wielu	lat	tworzę	
obrazy,	pokryte	kolorowymi	szkliwami	i	wypalane	w	wysokich	temperaturach.
Dla	 mnie	 niezwykłość	 tej	 techniki	 polega	 na	 ciągłym	 poszukiwaniu	 nowej	
materii	malarskiej,	przechodzeniu	przez	meandry	barw.	To	fascynująca	zabawa	
sproszkowanymi	lakami	,	które	przed	wypaleniem	mają	inną	kolorystykę	niż	po	
wyjęciu	z	pieca	.Efekt	końcowy	jest	sumą	doświadczenia,	eksperymentu	i	grą	
przypadku,	motywującego	do	twórczych	poszukiwań.

	 Kocham	 pejzaże,	 pełne	 koloru,	 baśniowe,	 gdzie	 często	 przewija	 się	
motyw	ptaka	czy	koziołka.	Natura	jest	głównym	źródłem	inspiracji,	a	obcowanie	
z	przyrodą	daje	mi	poczucie	autentyczności	w	tym	co	tworzę.	Podróże	i	przy-
roda	motywują	mnie	do	działania,	spełniam	się	w	kolorystycznej	transformacji	
otaczającej	mnie	rzeczywistości.

	 Poprzez	 malarstwo	 pragnę	 wyrazi	 moje	 wewnętrzne	 emocje,	 zaak-
centowa	 to	 wszystko,	 co	 mnie	 wzrusza,	 zastanawia,	 intryguje	 w	 przyrodzie	
i	w	odbiorze	świata.	Sam	proces	 tworzenia,	którego	doświadczam	 jest	swo-
istym	oczyszczeniem	jak	mitologiczne	katharzis.

	 W	 przepełnionym	 chaosem	 świecie,	 malarstwo	 daje	 mi	 poczucie	
własnej	tożsamości	i	relaksuje	mnie.

	 Rozgrzana	emalia	za	każdym	razem	oddaje	mi	ciepło,	które	wcześniej	
w	nią	włożyłam.	



	 Są	wrażenia,	 których	 trudność	w	 opisaniu	 przy	 pomocy	 określeń	 powszechnych	 pokonać	może	 tylko	 język	
poezji.	Odczuwane	żywo	w	malarstwie	Bogny	Jarzemskiej-Misztalskiej	peryfrazy,	eufonie,	metafory	i	inne	stylistyczne	
tropy	pisane	językiem	plastycznym	są	nośnikami	ducha	i	istoty	jej	twórczości,	przepojonej	szczerością	i	zachwytem	nad	
pejzażem.	Dla	 zmęczonego	 postmodernistycznym	 chaosem	odbiorcy,	 ale	wszak	 stanowiącym	 z	 autorem	wspólnotę	
doświadczenia	sztuki,	malarstwo	artystki	daje	nieczęstą	możliwość	doświadczania	piękna.	

	 Pejzaże	Obrazy	Bogny	Jarzemskiej-Misztalskiej,	ściśle	związane	z	 jej	osobowością,	dają	odbiorcy	przez	swój	
autentyzm	poczucie	osobistego	przeżycia,	kwant	udziału	w	prezentowanym	zjawisku	w	przyrodzie.	Poprzez	nawarstwie-
nia	faktury	stwarza	mu	możliwość	odczucia	czy	to	zaoranej	ziemi,	piaszczystej	ścieżki	czy	światła	ślizgającego	się	po	
dojrzałym	zbożu.	Nakładanie	farby	 i	specyficzne	operowanie	 jej	 rozlewaniem	-	doświadczenie	zaczerpnięte	z	techniki	
malowania	emalii,	autorka	z	właściwym	sobie	kunsztem	przenosi	na	akryl	 i	płótno.	Swobodny,	 fakturalny	gest	dzięki	
tym	doświadczeniom	działa	na	nasze	zmysły,	a	światy	kolorów	i	form,	mimo	że	stanowią	odrębne	byty,	to	przenikają	się,	
urzekają	harmonią	i	stanowią	o	sile	obrazu.

	 Artystka	swoją	sztuką	wpisuje	się	w	nurt	najlepszych	malarskich	 tradycji	kolorystycznych.	Oryginalna,	czysta	
kolorystyka,	jak	z	czołowych	obrazów	fowistycznych,	którą	na	pewno	doceniłby	Matisse,	przenosi	nas	w	rzeczywistość	
lekko	surrealizującą,	a	linia	horyzontu	jarzy	się	niczym	światło	jak	w	pierwszorzędnych	obrazach	Dalego	czy	Chirico.

	 Światło	w	pracach	Bogny	Jarzemskiej-Misztalskiej,	wpisane	w	barwę,	odkrywa	kolejne	przestrzenie	pejzażu,	
ożywia	je	swoim	źródłem,	którym	jest	autentyczne	oczarowanie.	

	 Pejzaże	 zawierają	 wszakże	 duży	 ładunek	 emocjonalny,	 są	 silne	 i	 autonomiczne.	 Wabią	 świetlistością,	
dynamiką,	kolorem,	tajemnicą,	są	sceną	dla	osobliwego	teatru	przyrody.	Swoją	trwałością	i	niezmiennością	prowokują	
do	 kreowania	 obrazów	wyobraźni,	mogących	 uspokajać	 jak	 również	 zwiastować	nadchodzącą	dramaturgię.	 Tonacja	
kolorystyczna	 poszczególnych	 prac	 pozwala	 nam	 głębiej	 odczuć,	 rozsmakować	 się	 w	 porze	 roku	 czy	 dnia,	 bądź	
w	cieple	zachodzącego	słońca,	czy	w	rześkości	mroźnego	poranka.	
 
	 Odczuwać	możemy,	jak	odwieczne	pragnienie	przezwyciężenia	czasu,	zatrzymane	chwile,	krótkotrwałe	zjawiska,	
jak	również	piękno	ukryte.		To	przeczucie	piękna	jest	jak	darowany	zmysł,	łączący	walory	wszystkich	pozostałych.

	 Wykorzystując	 umiejętności	 operowania	 intensywnym	 kolorem,	 	 uzyskuje	 maksymalne	 jego	 natężenie,	
a	przenikanie	z	 jednego	tonu	barwnego	w	drugi,	silne	walory	 i	dynamiczne	 formy	budują	 intrygujące	widza	napięcia,	
pogłębiając	sensualny	odbiór	dzieła.	

	 Człowiek	 i	 jego	 dzieło	 bywają	 bardziej	 przewidywalne	 niż	 przyroda,	 która	 ciągle	 zaskakuje,	 odradza	 się,	
tworząc	stare-nowe	pejzaże.	Na	szczęście	są	artyści,	a	wśród	nich	Bogna	Jarzemska-Misztalska,	którzy	dostrzegają	
w	 pejzażu	 to,	 co	 dla	 innych	 jest	 niewidoczne,	 potrafią	 oczarować	 odbiorcę	 swoim	 intymnym	 światem,	 zaskoczyć	
mocnym	impulsem	i	towarzyszącą	mu	ciszą,	ukrytą	żywotnością,	surowym	spojrzeniem	i	refleksją,	zachwycić	potencja-
łem	trzymanej	w	ryzach	czasoprzestrzeni.

Anna	Bochenek
malarka























 Bogna Jarzemska-Misztalska 

Urodziła	się	w	1979	roku	w	Częstochowie.	Mieszka	i	pracuje	w	Warszawie.

Ukończyła	Akademię	Sztuk	Pięknych	w	Warszawie	w	2003	roku.	
Jej	praca	dyplomowa	została	wyróżniona	statuetką	Prof.	Józefa	Szajny		za	nowatorstwo	w	sztuce	i	uznana	za	najlepszy	
dyplom	z	malarstwa	2003	roku.	

Jest	 finalistką	 Międzynarodowego	 Biennale	 Malarstwa	 i	 Tkaniny	 Unikatowej	 Gdynia	 2011	 oraz	 24	 i	 25	 Festiwalu	
Polskiego	Malarstwa	Współczesnego	w	Szczecinie.	

Artystka	 jest	 pierwszą	 polską	 kobietą	 –	 malarką	 	 zaproszoną	 do	 udziału	 w	 polsko-saudyjskiej	 wystawie	malarstwa	
upamiętniającą	dziesiątą	rocznicę		polsko-saudyjskich	stosunków	dyplomatycznych.	Jej	prace	znajdują	się	w	prywatnej	
kolekcji	Rodziny	Królewskiej	Arabii	Saudyjskiej.

Pasją	malarki		jest	emalia	–	obrazy	pokryte	kolorowymi	szkliwami	i	wypalane	w	wysokich	temperaturach.	Kolorystyka	po	
włożeniu	do	pieca	zupełnie	różni	się	od	tej	po	wyjęciu	z	niego.	
Emalia	 tworzy	 nad	obrazem	alchemiczną	 aurę.	Malarka	 swoje	 emalie	 często	 komponuje	w	nowoczesne	 rozwiązania	
sztuki	użytkowej	np.	 indywidualne	projekty	meblowe.	Poza	emalią	artystka	tworzy	również	obrazy	w	technice	olejnej,	
zajmuje	się	malarstwem	ściennym,	szkłem	artystycznym	oraz	witrażem.

Malarka	jest	autorką	nagrody	Herosa	Polskiej	Gospodarki,	przyznawanej	przez	Polski	Klub	Biznesu	za	wybitne	osiągnięcia
na	arenie	gospodarczej.

2000	 	 Wystawa	studentów	ASP	Wrocław;	Lublin
2000	 	 Wystawa	po	konkursowa	„Prysznic-	narodziny	przyjemności”;	Niemcy
2001		 	 Wystawa	„Nadzieje	Młodych	Częstochowy”-	Galeria	BWA;	Częstochowa
2001-2003	 Międzynarodowy	Festiwal	Sztuki	w	Sninie;	Słowacja
2001		 	 Malarskie	Sympozjum	„Plener	Liptov”;	Słowacja
2002		 	 Wystawa	malarstwa	w	Galerie	Kunen;	Niemcy
2003		 	 Wystawa	malarstwa	w	Galerii	Festiwalu	Dialogu	4	Kultur;	Łódź
2000		 	 Wystawa	„Dyplom	2003”	Galeria	Studio	PKiN;	Warszawa
2003/2004		 Wystawa	malarstwa	–	Galeria	Grupy	ABK;	Warszawa
2004		 	 Międzynarodowe	Sympozjum	Malarskie,	Resort	Rusałka;	Bułgaria
2004		 	 Wystawa	malarstwa	–	Galeria	Mazowiecka;	Warszawa
2004		 	 Wystawa	Malarstwa	–	Pałac	Franciszka	Antoniego	hrabiego	Łosia;	Narol
2004		 	 Wystawa	malarstwa	–	Katedra	Brandenburska;	Niemcy
2005		 	 Pierwsza	Polsko	–	Saudyjska	wystawa	Malarstwa,	Pałac	Fundacji	Króla	Faisala,	
	 	 Rijadh	-Jeddah,;Arabia	Saudyjska.
2005		 	 Wystawa	“Georgian	Bay	Impression”,Lauriel	Gallery,	Toronto;	Kanada
2006		 	 Wystawa	Malarstwa,	Galeria	SD,	Wilanów	Warszawa
2006		 	 Międzynarodowe	Sympozjum	Emalii	,La	Girafe,	Mores,	Francja
2007/2009		 Europejska	wystawa	artystów	Ärt	20-small	works	for	big	impact”;	wystawy	charytatywne,	których	
	 	 dochód	przeznaczony	jest	pomocy	dzieciom	w	Afryce;	Niemcy,	Węgry,	Austria,	Belgia,	Szwajcaria
2007		 	 Międzynarodowe	sympozjum	rzeźbiarsko-malarskie	„Besenova”:	Słowacja
2009		 	 Wystawa	malarstwa;	Sosnowieckie	Centrum	Sztuki	–	Zamek	Sielecki
2010		 	 Wystawa	malarstwa	„Kultura	a	natura”,	plener	malarsko-rzeźbiarski;	Koszęcin
2010		 	 Wystawa	malarstwa	Galeria	Katarzyny	Napiórkowskiej	Rynek	Starego	Miasta;	Warszawa
2011		 	 „Sztuka	wypalania”	wystawa	emalii	Teatr	Capitol;	Warszawa
2011		 	 Wystawa	malarstwa,	Galeria	przy	Agorze;	Warszawa
2011		 	 Poplenerowa	wystawa	malarstwa	„	Zaborek	2011”
2011	 	 IV	Międzynarodowe	Biennale	Malarstwa	i	Tkaniny	Unikatowej	„Barwy	i	faktury”;	Muzeum	Miasta	Gdyni
2011		 	 „Wejściówka”	Prezentacja	malarstwa,	Gazeta	Wyborcza;	Częstochowa
2011		 	 Wystawa	Fundacji	Brata	Alberta;	Galeria	Narodowa	Zachęta
2012		 	 „Liryczne	Ogrody”	Wystawa	malarstwa	z	okazji	3-ich	urodzin	teatru	Kamienica,	Warszawa
2012		 	 Wystawa	poplenerowa;	Bobolice
2012		 	 24	Festiwal	Malarstwa	Współczesnego;	Szczecin
2012		 	 Otwarcie	autorskiego	atelier	Lotnicza	18;	Warszawa
2013		 	 „Obrazy	ogniem	malowane”	Wystawa	malarstwa	Genewa;	Szwajcaria
2014		 	 Wiosna-kolory	miłości	i	Jesienne	spotkanie	z	emalią;	Atelier	Lotnicza	18	Warszawa
2015		 	 Ogólnopolska	wystawa	malarstwa	Pstrągowa	2015,	Browar	Mieszczański;Wrocław
2016		 	 Ogólnopolska	wystawa	malarstwa	Zoom	na	Szczecin-punkty	widzenia,	
	 	 Filharmonia	Szczecińska;	Szczecin
2016		 	 Ogólnopolska	wystawa	malarstwa	Pstrągowa	2016,	Browar	Mieszczański,	Wrocław
2016		 	 25	Festiwal	Malarstwa	Współczesnego	Szczecin	2016;	Zamek	Książąt	Pomorskich
2017		 	 Impresje	barwne	–	wystawa	malarstwa,	Bank	BZWBK;	Warszawa
2017		 	 Wystawa	malarstwa,	Q22	Warszawa
2018		 	 Barwne	konstelacje	świata	–	Wystawa	Zoom	na	Szczecin	II:	Filharmonia	Szczecinska;	Szczecin



Atelier
ul.	Lotnicza	18	

04-192	Warszawa
tel.	+48	606	37	96	00

e-mail:	bogna@jarzemska.eu

www.jarzemska.eu


