
Galeria Bielska BWA zaprasza na edukacyjne oprowadzania po aktualnych wystawach po uprzedniej rezerwacji 
terminu. Spacery pozwalają uczniom pogłębić wiedzę na temat projektów wystawienniczych w Galerii Bielskiej 
BWA, pobudzają do kreatywnego i krytycznego myślenia, rozwijają wyobraźnię, stanowią impuls do dalszych 
dyskusji, kształtując zdolność do definiowania własnych sądów. Kontakt z dziełami wybitnych współczesnych 
artystów to pretekst do zainicjowania dyskusji o kulturze i historii. Dostosowujemy zasięg wiadomości do wieku 
uczniów.

Wystawy w Galerii Bielskiej BWA świetnie sprawdzą się jako punkt wyjścia dla lekcji prowadzonych zarówno  
w Galerii jak i w szkole. W zależności od wieku i preferencji uczniów mogą dotyczyć jednego z proponowanych 
zagadnień. 
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Beata Ewa Białecka
OBRAZ NIEPOCHLEBIONY

29 marca – 22 kwietnia 2019

Malarstwo Beaty Ewy Białeckiej to wielowarstwowy i nasycony głęboką 
refleksją traktat o kobiecie i jej kondycji we współczesnej rzeczywistości. 
Artystka w całym swoim dorobku kreuje wizerunek kobiety w nieustan-
nym dialogu zarówno z tradycyjną ikonografią chrześcijańską, stereoty-
powo dekretującą biblijną Ewę jako symbol grzechu, jak i z ikonosferą 
kultury popularnej czy światem reklamy. Białecka wnikliwie bada role 
płciowe, by w efekcie, w sobie tylko właściwy sposób, poddać je de(kon)
strukcji i pokazać z nowej, nieoczywistej już perspektywy. Dyskutuje kwe-
stię kondycji współczesnego człowieka wobec tyranii możliwości, pułapek 
konsumpcyjnego świata i presji bycia fashionable. (…) 

Marta Smolińska, „Wyszywanie postfeminizmu. 
Malarstwo Beaty Ewy Białeckiej jako sztuka krytyczna”, 

„Artluk” nr 3-4 2014 (fragment)

Propozycje tematów lekcji dla odwiedzających wystawę Beaty Ewy Białeckiej „Obraz niepochlebiony”:

    „Wizerunki kobiety” – temat reprezentacji postaci kobiecej w sztuce współczesnej, przy szczególnym zwróceniu uwagi na 
status kobiety w społeczeństwie, jej rolę oraz normy, którym podlega kobiecość. 
Interpretacja wybranych przedstawień w oparciu o perspektywę historyczną oraz kulturową.
    „Sztuka interpretacji” – poszerzanie umiejętności analizy współczesnego dzieła sztuki, sposobów jego odbioru i interpre-
tacji. Pojęcie ikonografii.
    „Portret – artystyczny wizerunek” – zagadnienie portretu, różnorodnych konwencji w obrazowaniu cech, emocji oraz myśli.

Beata Ewa Białecka, Zwiastowanie, 2011, olej na płótnie



WARSZTATY ARTYSTYCZNE ZWIĄZANE Z WYSTAWĄPORTRET 
I AUTOPORTRET

Warsztaty dla zorganizowanych grup szkolnych podczas których uczestnicy poznają 
pojęcie portretu i autoportretu. Odkryją też sekrety postaci patrzących na nas z obrazów 
Beaty Ewy Białeckiej i odgadną znaczenie różnych widocznych na nich przedmiotów. 
Zajęcia poprzedzone edukacyjnym oprowadzaniem po wystawie zainspirują nas do 
stworzenia oryginalnych malarskich portretów. 

Koszt: 10 zł od osoby.

KONTERFEKT. PORTRET W DAWNYM STYLU  
WARSZTATY RODZINNE
sobota, 6 i 13 kwietnia, godz. 10.00

Uczestnicy warsztatów stworzą swoje portrety w oparciu o technikę kolażu. 
Warsztaty zostaną poprzedzone oprowadzaniem po wystawie Beaty Ewy 
Białeckiej, podczas którego zapoznamy się ze stosowanymi przez malarkę 
sposobami portretowania kobiet. Wychodząc od prac znajdujących się na 
wystawie przeanalizujemy metody dawnego obrazowania, odwołujące się  
do konwencji wczesnorenesansowych czy ikonografii chrześcijańskiej.  

Poszukując skojarzeń i motywów stworzymy kompozycje, które zbudują oryginalny charakter portretów uczestników. 
Uwaga! Prosimy o przyniesienie swoich portretów fotograficznych do wykorzystania na kserokopiarce. 

Cena: 10 zł od osoby lub pary wykonującej wspólną pracę

Prowadzenie: Małgorzata Krzempek, edukatorka artystyczna, Galeria Bielska BWA.



14. OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE 
RYSUNKU I MALARSTWA 
UCZNIÓW ŚREDNICH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
29 marca - 22 kwietnia 2019

Przegląd, organizowany przez Zespół 
Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej, 
obejmuje twórczość młodzieży 
z popularnych „plastyków” – publicz-
nych i niepublicznych – oraz słucha-
czy policealnych szkół plastycznych. 
Biennale jest ważnym przeglądem 
umiejętności warsztatowych oraz in-
wencji i aspiracji młodych plastyków. 
Do jury zapraszani są profesorowie 
rodzimych Akademii Sztuk Pięknych, 
którzy wybierają pracę nagrodzoną 
Grand Prix oraz przyznają nagrody 
i wyróżnienia w dziedzinie malarstwa 
i rysunku, a także kwalifikują prace na 
wystawę, która prezentowana jest 
w Galerii Bielskiej BWA.

Paweł Stefaniak, Ada na huśtawce, rysunek, I Nagroda w dziedzinie rysunku

Aleksandra Tunkiewicz, Malarstwo sztalugowe, olej, I Nagroda w dziedzinie malarstwa



Warsztaty, organizowane przez Galerię Bielską BWA w scenerii 
wystawy pokonkursowej 14. Ogólnopolskiego Biennale Rysun-
ku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych, umożliwią 
uczniom zapoznanie się nie tylko z najlepszymi, nagrodzonymi 
i wyróżnionymi pracami, ale też z podstawowymi technikami ry-
sunku. Po wnikliwym przyjrzeniu się prezentowanym na wystawie 
rysunkom, metodom, za pomocą których zostały wykonane, a tak-
że możliwym źródłom inspiracji, uczestnicy stworzą własne dzieła 
w oparciu o kompozycję martwej natury. Podczas warsztatów 
wykorzystywane będą wybrane narzędzia rysunkowe: tusz, węgiel 
lub ołówek.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE  
ZWIĄZANE Z WYSTAWĄ

TUSZ
WĘGIEL
OŁÓWEK



EMANACJA KOBIECOŚCI W TWÓRCZOŚCI  
BEATY EWY BIAŁECKIEJ –  WYKŁAD
czwartek, 4 kwietnia, godz. 12.00, wstęp wolny

Wykład Ady Piekarskiej dotyczący wizerunku kobiety w malarstwie 
Beaty Ewy Białeckiej, przy szczególnym zwróceniu uwagi na próby 
feminizacji ikonografii chrześcijańskiej oraz podważenia mechani-
zmów stereotypizacji ról płciowych.

Ada Piekarska – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
słuchaczka studiów podyplomowych w zakresie historii sztuki 
w Polskiej Akademii Nauk, dizajnerka. Zajmuje się promocją 
w Galerii Bielskiej BWA, prezeska Fundacji Galerii Bielskiej.

OTWARTE OPROWADZANIE PO WYSTAWIE 
BEATY EWY BIAŁECKIEJ „OBRAZ NIEPOCHLEBIONY”
czwartek, 18 kwietnia, godz. 18.00, wstęp wolny 
 
Po wystawie oprowadzi kurator wystawy Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.

WYDARZENIA W KWIETNIU:

Beata Ewa Białecka, Kapłanka, 2017, olej na płótnie, haft, koraliki 



DZIEŃ WOLNEJ SZTUKI
27 kwietnia (sobota), godz. 12:00, wstęp wolny 

Po raz kolejny Galeria Bielska BWA włączyła  się do ogólnopolskiej akcji pod hasłem 
Dzień Wolnej Sztuki.
Celem organizowanej rokrocznie od 2011 roku akcji społecznej jest ukazanie gościom 
muzeów i galerii innego od typowego sposobu zwiedzania – zwiedzania wolnego 
(Slow Art) i refleksyjnego, a także uświadomienie im, że do obcowania ze sztuką wcale 
nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza czy wykształcenie. Lepiej też obejrzeć mniej 
obiektów, ale za to móc się nad nimi zastanowić.

27 kwietnia 2019 roku o 12:00  Galeria Bielska BWA, podobnie, jak kilkadziesiąt 
innych muzeów i galerii na terenie całego kraju, przez godzinę będzie  zapra-
szać widzów do bliższego kontaktu ze sztuką na podstawie wybranych dzieł, do 
rozważań i dyskusji. Tym razem będą to pięć wybranych rzeźb Antoniego Rząsy, 
którego retrospektywna wystawa, w 100-lecie urodzin artysty, otwarta będzie 
w Galerii Bielskiej BWA w przeddzień akcji Dzień Wolnej Sztuki.
Przez godzinę widzom towarzyszyć będą  kurator wystawy oraz historycy sztuki 
z Galerii Bielskiej BWA – będą zadawać pytania motywujące do dialogu, podjęcia 
osobistej refleksji, szukania tropów myślowych do interpretacji dzieła, czy odkry-
cia jego historii, a przede wszystkim nabrania odwagi do samodzielnego szuka-
nia odpowiedzi.

Antoni Rząsa, Święta Anna Samotrzecia, 1960-61, drewno polichromowane, fragment



Szczegółowych informacji dotyczących warsztatów (opis, propozycje, koszt) udziela Małgorzata Krzempek. 
Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 
pod numerami tel.: 33 812 58 61 lub przez e-mail: m.krzempek@galeriabielska.pl lub info@galeriabielska.pl

27. Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy 
Euroshorts

9 –11 kwietnia 
(wtorek – czwartek)

WSTĘP WOLNY

Dokument, eksperyment, animacja i fabuła – najciekawsze krótkie filmy młodych reżyserów z całego świata po raz 
kolejny w galerii. Wstęp na pokazy wolny!

W 27. edycji konkursu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Euroshorts 2018 wzięło udział 58 filmów  
z 29 krajów. Projekcje konkursowe odbywały się jesienią 2018 roku w Gdańsku, dalsze wydarzenia festiwalowe 
w Warszawie, Zielonej Górze i Katowicach. Z początkiem roku 2019 festiwal wyruszył tradycyjnie w półroczną po-
dróż po Polsce, pokazując w kinach, galeriach i domach kultury zestaw najciekawszych filmów festiwalu. Replikę fil-
mowego wydarzenia, jakim jest za każdym razem Euroshorts, Fundacja Młodego Kina organizuje od początku istnie-
nia festiwalu, tj. od 1992 roku. Galeria Bielska BWA jest od wielu lat jednym z miejsc prezentacji festiwalu Euroshorts.


