PRZEKAZY HORYZONTÓW • MESSAGES OF HORIZONS

Izabela Rudzka
1

Przekazy Horyzontów / Messages of Horizons
Izabela Rudzka
Malarstwo / Painting
Autor tekstu/text author :
Izabela Rudzka
Partner wystawy / Exhibition partner:

Współfinansowanie katalogu / Co-financing the catalogue:

Organizator wystawy / Exhibition organiser:

2

PRZEKAZY HORYZONTÓW
Izabela Rudzka
Wystawa towarzyszy projektowi Izabeli Rudzkiej
„Artyzm Natury – Geneza Subtelności. Synergia tworzy całość”,
II etap „Przestrzeń Percepcji”
realizowanemu na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu.
Miejsce wystawy: Think Art – Myślenie Sztuką, Poznań, ul. Za Groblą ¾
Termin: 18.03 – 06.04.2016
Wernisaż: 18.03.2016 godzina 19:00

MESSAGES OF HORIZONS
Izabela Rudzka
The exhibition accompanies a project by Izabela Rudzka
“Artistry of Nature – Genesis of Subtely. Synergy makes a whole.”
Stage Two “Space of Perception”
implemented at the Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań.
Exhibition venue: Think Art – Myślenie Sztuką, Poznań, ul. Za Groblą 3/4
Date: 18 March – 6 April 2016
Vernissage: 18 March 2016 at 19:00

1.

Wprowadzenie merytoryczne
Introduction
Horyzont w klasycznej etymologii tego słowa związany był zawsze z przestrzenią, której był częścią jako linia
powstała z przecięcia sfery niebieskiej na dwie części wyznaczająca granice pomiędzy przestrzenią widoczną
dla obserwacji i przestrzenią zasłoniętą przez Ziemię.
Współczesna nauka rozszerza atrybut geometryczny przestrzeni o wielowymiarowość, ale również daje jej
atrybut energetyczny- przestrzeń jest energią.
W tym kontekście weryfikuje się również pojęcie horyzontu poza klasyczną etymologię.
Każdy wymiar przestrzeni reprezentuje sobą energię. Wielowymiarowość przestrzeni odpowiedzialna jest za
dystrybucję tej energii. Ze względu na izotropowość przestrzeni w jej wszystkich wymiarach (kierunkach)
dystrybucja energii w objętości tej przestrzeni jest jednorodna. Zjawisko to zostało potwierdzone przez
najnowszą analizę wielkiego wybuchu (Big Bang) w pierwszym momencie po wybuchu, kiedy powstała
przestrzeń i materia.
Adaptując wielowymiarową i energetyczną interpretację przestrzeni do horyzontu będącego jej częścią, można
stwierdzić, że horyzont jest pewnego rodzaju odsłoną wymiarów zbiegających się w nim ( konwergencja
wymiarów w horyzoncie).
Implikacją tego jest to, że horyzonty mogą występować w różnych geometriach lub kierunkach, tak jak
horyzont poziomy, horyzont pionowy, horyzont w inklinacji kątowej, horyzont kulisty, horyzont odsłonięty,
horyzont przysłonięty. Każda przestrzeń ma więc nieskończoną ilość horyzontów.
Wymiary zbiegające się w horyzoncie manifestują w nim skumulowaną w nich energię. Energia ta jest źródłem
szczególnej siły ekspresji horyzontu.

According to the traditional etymology of the word, horizon has been always related to the space it was part
of as a line separating the blue sphere into two sections, the line defining the border between what is visible
for observation and what is obscured by the Earth.
Contemporary science extends not only the geometric attribute of space by the aspect of its
multidimentionality, but it provides also space with an energetic attribute – space is energy.
Given this context, we should also verify the meaning of horizon beyond its classic etymology.
Each dimension of space represents energy. The multidimentionality of space is responsible for distribution of
this energy. Due to the isotropic nature of space in all its dimensions (directions), energy is being distributed
homogeneously in the volume of this space.
This phenomenon was confirmed by the most recent study of the first moments after the Big Bang
when space and matter were created.
Applying this multidimensional and energetic interpretation of space to the horizon he is part of, we may say
that the horizon is a kind of unveiling of the dimensions converging within it (convergence of dimensions within
horizon).
This implies that horizons may appear in different geometries or directions – horizontal horizon, vertical
horizon, horizon with an angular inclination, spherical horizon, unveiled horizon, veiled horizon. Thus, each space
has an infinite number of horizons.
Dimensions converge in the horizon to manifest their accumulated energy. This energy is the source of the
horizon’s unique power of expression.
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1I.

Malarskie odniesienia
Painting references
Prezentowane przeze mnie w ramach tej wystawy obrazy dotyczą 7 grup tematycznych:
1. horyzont w zasłonie zorzy polarnej
2. vortex horyzontu
3. chmury i woda
4. pionowy horyzont
5. zbliżanie się horyzontu
6. odsłaniające się horyzonty
7. horyzont przed odsłoną
Obrazy inspirowane są moim spojrzeniem na przestrzeń poprzez jej horyzonty. Każdy horyzont jest
wizerunkiem przestrzeni, która go tworzy i jednocześnie wizerunkiem nieskończoności, którą przysłania.
Z drugiej strony są one potwierdzeniem postulowanych wyżej założeń w obecnym stadium nauki na ten temat.
Przekazy wizualne każdego z horyzontów, wyobraźnia oraz emocje powstałe podczas ich percepcji
reprezentują energetyczny atrybut horyzontów.
Energetyczny horyzont jest zaproszeniem przestrzeni do zaufania jej nieskończoności i wielowymiarowości.
To zaproszenie odebrałam podczas malowania tych obrazów i starałam się je przekazać w moich obrazach
odbiorcom poprzez ich podświadomość.
Przekaz każdego horyzontu, energia tego przekazu, moja energia emocjonalna generowana tym przekazem
oraz energia emocjonalna wyzwalana przy każdej percepcji tworzą koherentną całość, w której sztuka jest
ogniwem łączącym źródło przekazu z jego odbiorcą. Ogniwo to jest ogniwem energetycznym, bo sztuka także
jest energią i tylko dla tego może być w relacji koherentnej z innymi energiami tego układu.
Horyzont w swojej strukturze czasoprzestrzeni podlega wpływom obiektów wchodzących w jego sferę
geometryczną.
Interakcja ta, jako zjawisko Vortex, przesuwa horyzont w kierunku dotychczas zasłoniętym. Tę odsłonę lub
pogłębienie horyzontu wizualizuje obraz „Vortex horyzontu”. Przestrzeń, a więc i każdy z jej horyzontów,
pokazuje swoją elastyczność w bliskiej obecności mas grawitacyjnych.
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My paintings presented within this exhibition cover seven thematic groups.
1. horizon veiled by the Northern Lights
2. vortex of horizon
3. clouds and water
4. vertical horizon
5. rapprochement of horizon
6. horizons unveiling themselves
7. horizon before unveiling
The presented paintings have been inspired by my perception of space through its horizons. Each horizon is an
image of the space creating it and of the infinity which it covers.
On the other hand, they confirm the current scientific assumptions in the area which are mentioned above.
Visual messages of each horizon, imagination and emotions evoked when perceiving them represent the
energetic attribute of horizons.
The energetic horizon is an invitation of space for trusting her infinity and multidimensionality.
I received this invitation when I was working on my paintings and I tried to convey it through my paintings to
the receiver through his/her subconscious.
The message of each horizon, the energy of the message, my emotional energy generated by the message and
the emotional energy evoked during each perception – all of these create a coherent whole where art is a link
between the source of the message and its recipient. The link is energetic because art is also a kind of energy.
This is in fact the only reason why it can enter into coherent relations with other energies of this system.
In its space time structure, the horizon is influenced by objects from its geometric sphere.
The interaction, known as Vortex, moves the horizon towards the direction which has been previously
veiled. This unveiling or deepening of the horizon is visualised by my painting “Vortex of Horizon”. Space, and
consequently each of its horizons, shows its flexibility in the close proximity of gravitational masses.
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1II.

Refleksje Horyzontów
Reflections of the horizons
Cykl obrazów „Przekazy Horyzontów” jest kolejnym krokiem w ewolucji mojego malarstwa: czas,
doświadczenie, sublimacja obserwacji oraz zbliżanie się do Natury, jako największego mistrza sztuki, kierują mnie
do poszukiwania ekspresji malarskiej, w której struktura i kolory niosą w sobie również formę i energię.
Ten podwójny dualizm warsztatu i funkcji wprowadza do mojego malarstwa nastrój abstrakcji. Taki nastrój,
nastrój abstrakcji ma również Natura. W ten sposób doświadczam obecności mistrza – Natury, podczas
tworzenia, przy zachowaniu pełnej wolności inspiracji własną podświadomością.
Poprzedni etap mojej twórczości dotyczył synergii Nauki i Sztuki.
Mogę powiedzieć, że obecny etap mojej twórczości wkroczył w fazę poszukiwania spójności Sztuki i Natury.
Arystoteles powiedział: „W ogólności sztuka częściowo uzupełnia to, czego natura nie mogła dokończyć, a nawet
częściowo ją naśladuje”*.
Chciałabym, żeby ten cytat Arystotelesa oraz nastrój Artyzmu Natury były zawsze odbierane w moim
malarstwie jako mój własny PRZEKAZ.

My painting cycle “Messages of Horizons” is another step in the evolution of my art. Time, experience,
sublimation of observation and approaching the Nature as the greatest artist, lead me on the path of searching
for painting expression where structure and colours contain in themselves also shapes and energy.
This double dualism of technique and function induct in my painting a mood of abstraction The Nature is also
featured with sucha a mood of abstraction. This is how I experience the presence of master – The Nature
during my creation while retaining absolute freedom of being inspired by my own subconscious.
The previous phase of my artwork was focused on the synergy between Science and Art.
I may say that my current artwork has entered the phase of searching for coherence between Art and Nature.
Aristotle said: “Generally, art partly completes what Nature cannot bring to a finish, and partly imitates her”*.
I wish this quote of Aristotle and the mood of Nature’s Artistry will be always perceived in my paintings as my
own MESSAGE.

* http://classics.mit.edu/Aristotle/physics.2.ii.html
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1V.

Horyzonty i ich przekazy
Horizons and their messages
Horyzont w zasłonie zorzy polarnej
Przekaz: Zjawiska Natury stają się aktywną częścią horyzontu. Integrują się z nim, lecz przemijają, a horyzont
zostaje. Na tym polega witalność horyzontu.
Obrazy:
Horyzont w zasłonie zorzy polarnej 1, akryl na płótnie, 120 x 200 cm, 2016
Horyzont w zasłonie zorzy polarnej 2, akryl na płótnie, 60 x 135 cm, 2016

Horizon veiled by the Northern Lights
Message: The phenomena of Nature become an active part of the horizon. They become integrated with it,
but pass away, while the horizon remains. This is the vitality of the horizon.
Paintings:
Horizon veiled by the Northern Lights 1, acrylic on canvas, 120 x 200 cm, 2016
Horizon veiled by the Northern Lights 2, acrylic on canvas, 60 x 135 cm, 2016

Horyzont w zasłonie zorzy polarnej 2, akryl na płótnie, 60 x 135 cm, 2016
Horizon veiled by the Northern Lights 2, acrylic on canvas, 60 x 135 cm, 2016
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Horyzont w zasłonie zorzy polarnej 1, akryl na płótnie, 120 x 200 cm, 2016
Horizon veiled by the Northern Lights 1, acrylic on canvas, 120 x 200 cm, 2016
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Vortex horyzontu
Przekaz: Skondensowana optycznie masa przesuwa horyzont w kierunku dotychczas zasłoniętym. Przestrzeń,
a więc i każdy z jej horyzontów pokazuje w ten sposób swoją elastyczność aktywującą się w bliskiej obecności
mas grawitacyjnych.
Ten swoisty podgląd głębi horyzontu uświadamia nam o współistnieniu wielu wymiarów horyzontu oraz
potwierdza jego geometryczną nieskończoność.
Obraz:
Vortex horyzontu, akryl na płótnie, 120 x 200 cm, 2016

Vortex of horizon
Message: Optically condensed mass shift the horizon in the direction which has been previously veiled. In this
way, space, and consequently each of its horizons, shows its flexibility which becomes activated in the close
proximity of gravitational masses.
This specific preview of the depth of the horizon makes us aware of the co-existence of many dimensions of
the horizon and confirms its geometric infinity.
Painting:
Vortex of horizon, acrylic on canvas, 120 x 200 cm, 2016

Vortex horyzontu, akryl na płótnie, 120 x 200 cm, 2016
Vortex of horizon, acrylic on canvas, 120 x 200 cm, 2016
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Chmury i woda
Przekaz: Najbardziej otwarty horyzont na naszej Planecie.
Płynne zasłony (chmury i woda) łączą się w całość. Ta swoista całość ma największą entropię ekosystemu.
Uporządkowany chaos. Ponieważ jest chaos, są więc warunki do tworzenia. Ponieważ jest uporządkowanie, są
warunki do zaistnienia.
Jaką entropie ma więc sam horyzont? Entropię oscylującą pomiędzy warstwami horyzontu. Uporządkowanie
maleje w miarę wchodzenia do głębi horyzontu. Entropia horyzontu jest jednym ze źródeł jego energii.
Obraz:
Chmury i woda, akryl na płótnie, 135 x 200 cm, 2015

Clouds and water
Message: This is the most open horizon on our Planet.
Flowing screens (clouds and water) inosculate in one entirety. This specific entirety displays the biggest entropy
of the ecosystem created by this entirety An orderly chaos.
Because there is chaos, there are conditions for creation Because there is order, there are conditions for
existence.
What is the entropy of the horizon than? It is an entropy oscillating between the layers of horizon. Arranging of
the space becomes smaller with entering more and more the depth of the horizon. Entropy of the horizon is
one of the sources of its energy.
Painting:
Clouds and water, acrylic on canvas, 135 x 200 cm, 2015

Chmury i woda, akryl na płótnie, 135 x 200 cm, 2015
Clouds and water, acrylic on canvas, 135 x 200 cm, 2015
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Pionowy horyzont
Przekaz: Istnienie wyprzedza Rzeczywistość tak jak artyzm Natury wyprzedza sztukę człowieka.
Horyzont pozostaje zawsze otwarty dla Istnienia, nasze spojrzenie zamyka jego głębię.
Jest to interpretacja jednego z postulatów teorii kwantowej w odniesieniu do przestrzeni. Postulat ten mówi,
że obserwacja obiektu przez obserwatora zmienia stan obiektu – w tym przypadku horyzontu. Horyzont sam
w sobie jest artyzmem Istnienia.
Gradient przestrzeni wyzwalany przez pionowy horyzont koncentruje energię w jego kierunku. Gradient ten
umożliwia również przenikanie tzw. czarnej energii do tego horyzontu.
Koncentracja czarnej energii oraz klasycznej energii generowanej przez gradient przestrzeni wyzwalany przez
pionowy horyzont powodują tak dużą kondensację energii w głębi tego horyzontu, że jakakolwiek informacja
zbliżająca się do krawędzi horyzontu zostaje zarejestrowana na tych krawędziach i nie przechodzi dalej do
wnętrza pionowego horyzontu.
Jest to zjawisko podobne do zjawiska przejmowania i rejestracji informacji na tak zwanym horyzoncie
(obrzeżu) czarnej dziury, tylko że w przypadku pionowego horyzontu przestrzeń i światło nie znikają, tak jak to
ma miejsce w czarnej dziurze.
Wyżej opisana osobliwość pionowego horyzontu czyni ten horyzont najbardziej energetycznym horyzontem
ze wszystkich horyzontów.
Pionowy horyzont jest horyzontem wszystkich horyzontów.
Można by przypuszczać, że pionowy horyzont odsłania sobą (energetycznie) również czarną przestrzeń
(w dalszym ciągu nie znalezioną przez Naukę).
Może w tym przypadku Sztuka pomoże Nauce odkryć czarną przestrzeń?
Obrazy Pionowy horyzont 1 i Pionowy horyzont 2 uzmysławiają nam tajemniczość pionowego horyzontu oraz
jego zasięg ponad percepcje naszej wiedzy.
Tylko nasza podświadomość oraz wyobraźnia potrafią ten horyzont poczuć.
Obrazy:
Pionowy Horyzont 1, akryl na płótnie, 135 x 200 cm 2016
Pionowy horyzont 2, akryl na płótnie, 150x 90 cm, 2016,
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Pionowy horyzont 1, akryl na płótnie, 200 x135 cm, 2016
Vertical horizon 1, acrylic on canvas, 200 x 135 cm, 2016
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Vertical Horizon
Message: Existence precedes Reality just like Artistry of Nature precedes human art.
The horizon always remains open for Existence; our perception closes its depth.
It is an interpretation of one of the arguments of the quantum theory related to space. This argument
implicates that the observation of the object by the observer changes the condition of the object
(in this case the condition of the horizon ).
The horizon in itself is the Artistry of Existence.
The gradient of space released by vertical horizon concentrates energy towards its direction.
This gradient also enables so called black energy to penetrate into this horizon.
The concentration of black energy and of classic energy generated by the gradient of space released by
the vertical horizon generate such a big condensation of energy within the depth of this horizon that any
information getting close to the edge of the horizon will be registered there and will not pass any
further into the depth of vertical horizon.
The phenomenon is similar to intercepting and registering information on the so-called horizon (edge) of the
black hole, except that, in the case of the vertical horizon, space and light do not disappear as they do when
entering the black hole.
The above described singularity of the vertical horizon makes it the most energetic horizon out of the all
horizons.
The vertical horizon is the horizon of all horizons.
We may presume that the vertical horizon also reveals (energetically) dark space (still undiscovered by
Science).
Maybe this time Art will help Science to discover the dark space?
Paintings “Vertical horizon 1” and “Vertical horizon 2” make us aware of the mysteriousness of the vertical
horizon and its reach going beyond the perception of our knowledge.
We can feel this horizon only through our subconscious and through imagination of art.
Paintings:
Vertical horizon 1, acrylic on canvas, 200 x 135 cm, 2016
Vertical horizon 2, acrylic on canvas, 150x 90 cm, 2016,
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Pionowy horyzont 2, akryl na płótnie, 150 x 90 cm, 2016
Vertical horizon 2, acrylic on canvas, 150x 90 cm, 2016,
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Zbliżanie horyzontu
Przekaz: Każdy obiekt w przestrzeni w zależności od jego rozmiarów i gęstości optycznej może przybliżać lub
pogłębiać horyzont. Manifestuje to interaktywność przestrzeni, a więc i horyzontów z materią.
Obraz:
Zbliżanie horyzontu, akryl na płótnie, 100 x 200 cm, 2016

Rapprochement of the horizons.
Message: Depending on its size and its optical density, each object in space can bring the horizon closer or to
deepen it. This manifest the interactivity of space, thus also of horizons, with the matter.
Painting:
Rapprochement of the horizons, acrylic on canvas, 100 x 200 cm, 2016

Zbliżanie horyzontu, akryl na płótnie, 100x 200 cm, 2016
Rapprochement of the horizons, acrylic on canvas, 100 x 200 cm, 2016
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Odsłaniające się horyzonty:
Przekaz: Wszystkie wymiary są przenikalne dla energii, a więc również dla horyzontu. Odsłona wymiarów jest
procesem rewersyjnym, procesem uwalniania się energii z głębi wymiarów, czyli z obszaru rosnącej entropii
w kierunku uporządkowania (malejącej entropii).
Horyzont o dużym stopniu nasycenia optycznego również generuje energię, która inicjuje odsłanianie się
głębszych jego wymiarów.
Mamy tu więc do czynienia z dwukierunkowym procesem przyczyny i skutku, procesem bardzo często
występującym w Naturze.
Obserwowalne jest zjawisko współistnienia wymiarów (gradient entropii głębi horyzontu). To “odsłanianie się”
wymiarów dotyczy również horyzontu.
Odsłaniający się dolny pion horyzontu odsłania lawę naszej Planety – czerwony kolor lawy przenika przez
powierzchnię wody. Poziom wody w sposób niewidoczny sięga nieskończonych wymiarów głębi poziomu oraz
głębi pionu, które będą się sukcesywnie odsłaniać w miarę jak odsłonięte horyzonty będą się optycznie nasycały.
Obrazy:
Odsłaniające się horyzonty 1-4
1. Odsłaniające się horyzonty 1: chmury i burza, akryl na płótnie, 120 x 200cm, 2016
2. Odsłaniające się horyzonty 2, akryl na płótnie, 90x150cm, 2016
3. Odsłaniające się horyzonty 3, akryl na płótnie, 135x 50 cm, 2015/16
4. Odsłaniające się horyzonty 4, akryl na płótnie, 50 x 60 cm, 2016

Horizons unveiling themselves
Message: All dimensions are permeable for energy, so they are also permeable for the horizon. The process of
revealing of the dimensions is reversing. It is a process of releasing the energy from the depth of dimensions
(thus from the area of growing entropy) towards arrangement (order) (thus the area of decreasing entropy).
A horizon with a high degree of optic saturation also generates energy which initiates the process of unveiling
its deeper dimensions.
We are dealing here with the process of cause and effect, which occurs in Nature very often
We can observe the phenomenon of coexistence of dimensions (gradient of entropy towards the depth of
horizon) This unveiling of dimensions applies also to the vertical of horizon.
The unveiling lower vertical horizon reveal also the lava of our Planet – its red colour is seeping through water
surface.
Water surface reaches in invisible way the infinite dimensions of the depth of the vertical and of the horizon.
These dimensions will in their turn unveil themselves gradually as the unveiled horizons will be becoming
optically saturated.
Paintings:
Horizons unveiling themselves 1-4
1. Horizons unveiling themselves 1: clouds and storm, acrylic on canvas, 120 x 200cm, 2016
2. Horizons unveiling themselves 2, acrylic on canvas, 90x150cm, 2016
3. Horizons unveiling themselves 3, acrylic on canvas, 135x 50 cm, 2015/16
4. Horizons unveiling themselves 4, acrylic on canvas, 50 x 60 cm, 2016
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Odsłaniające się horyzonty 1 - Chmury i burza, akryl na płótnie,120 x 200 cm, 2016
Horizons unveiling themselves 1: clouds and storm, acrylic on canvas, 120 x 200cm, 2016
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Odsłaniające się horyzonty 2, akryl na płótnie, 90x150cm, 2016
Horizons unveiling themselves 2, acrylic on canvas, 90x150cm, 2016
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Odsłaniające się horyzonty 3, akryl na płótnie, 135x 50 cm, 2015/16
Horizons unveiling themselves 3, acrylic on canvas, 135x 50 cm, 2015/16
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Odsłaniające się horyzonty 4, akryl na płótnie, 50 x 60 cm, 2016
Horizons unveiling themselves 4, acrylic on canvas, 50 x 60 cm, 2016
21

Horyzont przed odsłoną
Przekaz: Grawitacja i masa optyczna wpływają na zasięg naszej obserwacji. Zasłona optyczna generowana przez
powyższe zjawiska fizyczne pozwala nam doświadczać naszą świadomością trójwymiarowości dotykającej nas
Rzeczywistości. Jest to doświadczenie zawsze czasowo ograniczone, ponieważ energetyczny stan wymiarów
pod zasłoną będzie zawsze inicjował systematyczną odsłonę wymiarów. Na tym polega energetyczność
optyczna i witalność horyzontu. Horyzont przed odsłoną jest ekranem transmisji optycznej stabilnej przeszłości
widzianej rewersyjnie (czyli przeciwnie do strzałki czasu oraz momentu początkowej struktury przestrzennej)
Ten stan horyzontu nigdy nie może być stabilny, ponieważ system, który powstał dąży do zwiększania jego
entropii, a więc zmniejszania się jego uporządkowania. To może nastąpić tylko w głębszych wymiarach, które
system będzie stopniowo odsłaniał. Jest tutaj duża analogia do sztuki. Sztuka jest także energią i w miarę
percepcji przez obserwatora będzie odsłaniała coraz głębsze wymiary czyli stany, kiedy powstawała
w energetycznej podświadomości twórcy (artysty).
Zasłona przed zbyt szybkim postrzeganiem głębi (esencji) jest potrzebna, żeby głębia przy jej dynamice
kształtowania się, mogła dotrzeć do naszej podświadomości.
Obraz::
Horyzont przed odsłoną, akryl na płótnie,100x 50 cm, 2016

Horizon before unveiling
Message: Gravity and air optical mass affect the range of our observation. The optical veil generated by these
physical phenomena helps us to experience with our consciousness the three-dimensionality of the Reality
touching us. The experience is always time-limited because the energetic condition of the veiled dimensions
will always initiate systematic further unveiling of dimensions. This is what makes the horizon energetic one and
optically vital. Before unveiling, the horizon is a screen of transmission of optical, stable past perceived reversibly
(thus contrary to arrow of time and starting from the moment of initial structure of space). This condition of
the horizon can never be stable because the system which has been created strives for increase of its entropy
and thus for decrease its order. This can place only in deeper dimensions which the system will gradually unveil.
There is a strong analogy to art here. Art is also energy. As it is perceived by the observer, it will gradually
disclose its deeper dimensions thus the states from the moment when it has been created in the energetic
subconscious of the maker (artist).
A veil preventing from too quick penetration of the depth (essence) of the dimension is required to allow the
dynamically being formed depth to reach our subconscious
Painting::
Horizon before unveiling, acrylic on canvas, 100x 50 cm, 2016
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Horyzont przed odsłoną, akryl na płótnie,100x 50 cm, 2016
Horizon before unveiling, acrylic on canvas, 100x 50 cm, 2016
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V.

Refleksje końcowe
Final reflexions

Natura wywodzi się z nieskończoności, dla nieskończoności
jest wieczna lub niedoskonała i nigdy nie ma końca
(Arystoteles)

Cała sztuka jest tylko naśladowaniem Natury.
(Lucius Annaeus Seneca)

Nature flies from the infinite, for the infinite is unending
or imperfect, and Nature ever seeks an end.
(Aristotle)

All art is but imitation of Nature.
(Lucius Annaeus Seneca)
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VI.

Detale obrazów
Details of paintings

Izabela Rudzka ”Pionowy Horyzont 2”, detal / “Vertical horizon 2”,
detail

Izabela Rudzka “Zbliżanie horyzontu”, detal / “Rapprochement of
horizon”, detail

Izabela Rudzka “Pionowy horyzont 1“, detal / “Vertical Horizon 1”,
detail

Izabela Rudzka “Odsłaniające się horyzonty 2“ detal / “Horizons
unveiling themselves 2”, detail

Izabela Rudzka “Odsłaniające się horyzonty 3”, detal / “Horizons
unveiling themselves 3”, detail

Izabela Rudzka “Odsłaniające się horyzonty 1”, detal / “Horizons
unveiling themselves”, detail
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VII.

Proces tworzenia
Process of painting
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VIII.

Aranżacja przestrzenna wystawy
Space arrangement of exhibition
Miejsce wystawy: Think Art – Myślenie Sztuką, Poznań, ul. Za Groblą ¾
Termin: 18.03 - 06.04.2016
Wernisaż: 18.03.2016, godzina 19.00
Exhibition venue: Think Art – Myślenie Sztuką, Poznań, ul. Za Groblą ¾
Date:18 March - 6 April 2016
Vernissage: 18 March 2016 at 19:00
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IX.

Informacje o wystawie
Information about exhibition
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X.

Biografia
IZABELA RUDZKA studiowała malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
W roku 2011 obroniła przewód doktorski w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie sztuki piękne na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu.
Od 2012 roku pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale PedagogicznoArtystycznym.
Izabela Rudzka jest aktywną malarką, promuje sztukę działając jako kurator wystaw. Projektuje obiekty szklane dla hut na
Murano koło Wenecji we Włoszech. Współpracuje z Teatrem Ósmego Dnia w Poznaniu jako projektantka kostiumów i
elementów scenografii.
Jest autorką projektów artystycznych w Polsce, Chinach i we Włoszech, między innymi „Artyzm Natury Geneza
Subtelności. Synergia Tworzy całość.” dla Wydziału Biologii UAM. Stworzyła i prowadzi przestrzeń dla sztuki Think Art –
Myślenie Sztuką.
AUTORSKIE PROJEKTY ARTYSTYCZNE
2015 – „Przestrzeń Percepcji”- realizacja na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu - dla KNOW RNA i IBMiB w Poznaniu.
2013/2014 – „Artyzm Natury- Geneza subtelności” – dla Wydziału Biologii UAM, Poznań
2010 – „Think Art – Myślenie Sztuką” zainicjowanie przestrzeni dla Myśli i Sztuki w Poznaniu
2008 – „Wenecja – Poznań. Obiecujący związek”. Projekt wymiany kulturalnej pomiędzy miastami Poznań i Wenecja
2004 – „China. Yesterday, Today and Tomorrow. Art passage through time, space and thought”. Projekt realizacji malarstwa
i obiektów przestrzennych dla przestrzeni miejskiej Szanghaju
WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE
2016 – Timeless-malarstwo na jedwabiu, Mehmet Akif Ersoy University Burdur, Turcja
2016 – ”Przekazy horyzontów” (malarstwo), Think Art, Poznań
2015 – „Róże na górze” (malarstwo), Galeria Sztuki „Warzywniak”, Gdańsk
2015 – „Różne wspomnienia” (malarstwo), Muzeum Ziemiaństwa, Dobrzyca
2015 – „Entrance – Between – Exit”, Galeria Sztuki Współczesnej Winda, Kielce
2014 – „Punkt widzenia” (malarstwo i obiekty szklane Murano Glass), Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz
2013 – „Geny Błękitu” (malarstwo i obiekty szklane Murano).Galeria CKiS Wieża Ciśnień, Konin
2012 – „Yesterday Once More. Mój 4 wymiar” (malarstwo i pastele) – Think Art, Poznań
2011 – „Harmonia, przyspieszenie, przewrót” (malarstwo), Think Art, Poznań
2007 – „Venice between old symbols and new expressions” (malarstwo i obiekty szklane), Berengo Collection ,Wenecja,
Włochy
UDZIAŁ W WYBRANYCH WYSTAWACH ZBIOROWYCH
2016 – “Synteza Sztuk”, BWA Bydgoszcz
2016 – ”pozaPoznaniem”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań
2015 – „Światło²” (malarstwo, rzeźba i szkło Murano), Think Art, Poznań
2015 – „Mosty Sztuki” Kalisz 2015, Uniwersytecka Galeria Sztuki, WPA UAM, Kalisz
2014 – „DźwiękObrazy”, Think Art, Poznań
2014 – „Mosty Sztuki”, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz
2014 – 4 Międzynarodowe Biennale Obrazu Łódź 2014, (wyróżnienie honorowe) Muzeum Włókiennictwa , Łódź
2014 – „Synergia”, Think Art, Poznań
2013 – Saatchi Screen Project, Prezentacja obrazu „Flying Sofa/Fruwająca Kanapa”, Saatchi Gallery, Londyn
2013 – „ŚwiatłoŚwiaty” Awangardowe malarstwo w klimacie anarchiczno-archaicznym, Think Art, Poznań
2010 – Otwarcie przestrzeni Think Art – malarstwo i rzeźba, Think Art, Poznań
2008 – „Fresh Glass. Wenecja-Poznań obiecujący związek” (Murano Glass), Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań
„Glass Bridge” (Murano Glass) Mediations Biennale,Muzeum Narodowe Poznań.

izabelarudzka@thinkart.pl
www.thinkart.pl
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Biography
IZABELA RUDZKA studied painting at the Poznań Academy of Fine Arts.
In October 2011 she was awarded with doctor degree in painting art by the Art University of Poznań.
She is working as an assistant professor in the Department of Art and Education at University of Adam Mickiewicz in
Poznań.
Izabela Rudzka is today a creative painter and art curator. She designs glass objects for glassworks on Murano near Venice
in Italy. She collaborates with Theater Eight Day in Poznań as a costume and scenography designer. She is the author of
art projects in Poland, China and Italy among others project “Artistry of the nature – genesis of subtleties. Synergy makes
the entire” for Faculty of Biology AMU. She created and leads a space for art Think Art – Myślenie Sztuką in Poznań.
ART PROJECTS
2015 – “Space of Perception“ for: KNOW RNA, IBMiB, Faculty of Biology AMU, Poznań
2013/2014 – “Artistry of the nature- genesis of subtleties. Synergy makes the entire” – for Faculty of Biology AMU,
Poznań.
2010 – Creation of the space THINKART – the space for art and thoughts in Poznań.
2008 – Cultural exchange project between cities Venice and Poznań under the title“Venice – Poznań – a promising
connection“
2004 – Project for Shanghai City “China yesterday, today and tomorrow – art passage through time, space and thoughts“.
Project for urban space of Shanghai utilizing art of painting and glass art objects.
SELECTED INDIVIDUAL EXHIBITIONS
2016 – “Timeless” painting on silk, Mehmet Akif Ersoy University Burdur, Turcja
2016 – “Messages horizons” (painting), Think Art, Poznań
2015 – “Different memories” (paintings), Museum Landowners, Dobrzyca
2015 – “Roses on top” paintings, Art Gallery “Warzywniak”, Gdańsk
2015 – “Entrance- Between – Exit”, Contemporary Art Gallery „ Winda”, Kielce
2014 – “Point of view” (paintings and Murano glass objects), Kalisz District Museum, Kalisz
2013 – “Genes of the blue” (paintings and Murano glass objects), Wieża Ciśnień Gallery, Konin
2012 – “Yesterday once more. My 4th dimension” (painting and pastels), Think Art, Poznań
2011 – “Harmony, acceleration, upheaval”, Think Art, Poznań
2007 – “Venice between old symbols and new expressions” (paintings and Murano glass objects) Berengo Collection,
Venice, Italy
PARTICIPATION IN GROUP EXHIBITION
2016 – “Synthesis of arts”, BWA , Bydgoszcz
2016 – “outside Poznań”, Gallery Arsenał, Poznań
2015 – “Światło²” (painting, sculpture, Murano glass), Think Art, Poznań
2015 – “Art Bridges” Kalisz 2015, University Gallery of Art, WPA UAM, Kalisz
2014 – “DźwiękObrazy”, Think Art, Poznań
2014 – “Art Bridges”, District Museum, Kalisz
2014 – 4 International Biennal of Painting, Łódź 2014, Textile Museum, Łódź
2014 – “Synergy”, Think Art, Poznań
2013 – Saatchi Screen Project, Presentation of painting “Flying Sofa”, Saatchi Gallery, Londyn
2013 – “ŚwiatłoŚwiaty” Awangardowe malarstwo w klimacie anarchiczno- archaicznym, Think Art, Poznań
2010 – Think Art space openning –paintings and sculpture , Think Art, Poznań
2008 – “Fresh Glass. Venice-Poznań a promising connection”.Exhibition of glass objects from the collection of Berengo
Studio, Venice-Murano, Arsenal Gallery, Poznań
“Glass Bridge” – Mediations Biennale , National Museum, Poznań
izabelarudzka@thinkart.pl
www.thinkart.pl
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