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BBAARRBBAARRAA  PPRRZZYY∏∏UUSSKKAA

Ukoƒczy∏a studia malarstwa i grafiki w pracowni Kazimierza Âramkiewicza w Gdaƒskiej Akademii Artystycznej 
(z wyró˝nieniem) w 1983 roku. Ju˝ w trakcie studiów (w 1982 r.) otrzyma∏a nagrod´, a nast´pnie (1983-1985)
stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W 1993 otrzyma∏a nagrody konkursowe Kunio Myauchi z Fundacji Polska -
Japonia (za malarstwo kwiatów) oraz Celebration of Woman Artists przyznawanà w USA w kategorii malarstwa kobiet
(za symbolizm abstrakcyjny). Jej prace mo˝na by∏o oglàdaç na ponad 30 wystawach indywidualnych i 40 wystawach
zbiorowych w Europie, Japonii i USA, m.in w. siedzibie ONZ  w Nowym Jorku, Polskim Konsulacie Generalnym w Nowym
Jorku (retrospektywa z okazji dziesi´ciolecia pracy twórczej), Anderson Museum w Buffalo (USA), Centro Culturale
di San Fedele w Mediolanie (W∏ochy), Centro Culturale di San Bartolomeo w Bergamo (W∏ochy), Kudamm Gallerie 
w Berlinie (Niemcy). Prace Barbary Przy∏uskiej znajdujà si´ w kolekcjach w USA, Australii, Belgii, Brazylii, Francji,
Niemczech, Wielkiej Brytanii, W∏oszech, Japonii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. W Bergamo Muzeum we W∏oszech
znajduje si´ namalowany przez nià portret Francesco Nullo. 

MI¢DZY ABSTRAKCJÑ A REALNOÂCIÑ

Zapraszam Paƒstwa do przechadzki moimi Êcie˝kami po naszym Êwiecie -
- Êwiecie wspania∏ym, ale te˝ pe∏nym mroków i zagadek, wÊród których nie zawsze ∏atwo
jest nam si´ odnaleêç. Âwiat nas zachwyca bogactwem swych form, a jednoczeÊnie cz´sto
przera˝a, bowiem to, co najwa˝niejsze jest zazwyczaj ukryte, nieopowiedziane. Chcemy
zg∏´biç te tajemnice, odchylamy zas∏on´ za zas∏onà, odkrywamy coraz to nowe widoki,
prze˝ywamy chwile ulotne - a wszystko to wÊród stale tego samego horyzontu, 
w bezmiernym i, zdawa∏oby si´, niewzruszonym kosmosie, poÊród miarowego up∏ywu
czasu. Chcia∏oby si´ zatrzymaç ten czas, przypatrzyç si´ przemijajàcym obrazom i uczu-
ciom, zrozumieç je, umiejscowiç je w niezmiennym porzàdku rzeczy. Chcemy przebiç
szklane klosze oddzielajàce jednego cz∏owieka od drugiego, chcemy wiedzieç, co nas
czeka za kolejnà zas∏onà, w tym kolorowym mroku, który widzimy wsz´dzie doko∏a.
Wi´c chwytamy nasze chwile - szare, b∏´kitne, czerwone i zamra˝amy je, utrwalamy kszta∏ty,
drobiazgi znajome i zagadkowe, by tym d∏u˝ej móc je badaç i tym lepiej je pojmowaç.
Przyjrzyjcie si´ Paƒstwo moim chwilom, tym du˝ym i tym ma∏ym, które dla mnie trwa∏y
czasem lata. Mo˝e pomogà Wam odnajdywaç si´ na Waszych Êcie˝kach w tym naszym
Êwiecie.

Barbara Przy∏uska

O malarstwie Barbary Przy∏uskiej mo˝na by powiedzieç, ˝e korzeniami tkwi w tradycji
surrealizmu, gdyby stwierdzenie takie nie by∏o tyle˝ ogólnikowe co banalne - jak ka˝de
„szufladkowanie“ artysty o wyraênej i, co wi´cej, zmieniajàcej si´ osobowoÊci. Równie
prawomocnie mo˝na by zresztà przywo∏ywaç tradycje symbolizmu - i to równie˝ nie
okreÊla∏oby w pe∏ni tej twórczoÊci.

Wychowanka gdaƒskiej WSSP, wynios∏a Barbara Przy∏uska ze studiów, oprócz wyró˝nieƒ
i wysokich ocen, mocno ugruntowane umiej´tnoÊci warsztatowe i równie mocno ugrun-
towane przekonanie, ˝e wa˝ne jest w malarstwie po równi „co“ i „jak“.

O tym zaÊ, ˝e nie mo˝na zamykaç si´ w ju˝ raz zdobytych umiej´tnoÊciach, ˝e wówczas
w∏aÊnie, gdy osiàgn´∏o si´ „w∏asny styl“ trzeba wyruszyç na poszukiwania Nowego - o tym
ju˝ zadecydowa∏a jej inteligencja, wra˝liwoÊç i intuicja.

Dlatego malarstwo fakturowe przeplata si´ u niej z cienkimi, g∏adkimi powierzchniami;
dêwi´czne, materialne, zmys∏owe i mi´siste z ulotnymi, przeÊwitujàcymi kolejnymi warst-
wami odmian koloru zgaszonymi b∏´kitami. A obok nich rozbielone bràzy umownych,
mistycznych niemal pejza˝y trzymajàcych si´ Êwiata tà w∏aÊnie ciep∏à, jak˝e „ziemskà“
barwà. Poniewa˝ czerƒ i jej odmiany - szaroÊci - d∏ugo nie istnia∏y w palecie malarki,
zacz´∏y ostatnio powstawaç obrazy w szaroÊciach i bielach w∏aÊnie rozgrywane.

Tematy obrazów uk∏adajà si´ w cykle. A wi´c wspomniane ju˝ pejza˝e ograniczone do zaz-
naczonej linii horyzontu z niebem okreÊlonym Êwietlistà kulà - s∏oƒca? ksi´˝yca? A wi´c
umieszczone w niedopowiedzianej, choç sugestywnie obecnej, „surrealistycznej“ w∏aÊnie
przestrzeni przedmioty-znaki, przedmioty-symbole, powracajàce w wielu obrazach kule,
d∏ugie cienkie szpile, proste naczynia, rzeczy. A wi´c majaczàce w tle, niezbyt wyraênie
zdefiniowane, lecz mimo to natr´tnie obecne bezg∏owe, bezr´kie torsy. Torsy-manekiny,
torsy-zbroje? A mo˝e po prostu pierwsze zarysy, zapowiedzi ludzkiej obecnoÊci?
Barbara Przy∏uska nie lubi∏a i nie czu∏a potrzeby umieszczania na swych obrazach
postaci. Choç jej Êwiat malarski odnosi si´ do cz∏owieka, to on sam by∏ w nim d∏ugo
nieobecny. Istnia∏ poprzez tworzony przez siebie Êwiat, poprzez projekcj´ w∏asnych
wyobra˝eƒ, marzeƒ, subiektywnego ludzkiego widzenia.

I oto, zgodnie z logikà artystycznego rozwoju tej artystki, zacz´∏y si´ pojawiaç na jej
p∏ótnie postacie. Od razu potraktowane z wielkà wra˝liwoÊcià i dojrza∏oÊcià malarskà;
kobiece sylwetki - nosicielki zagadki, tajemnicy, mo˝e po prostu nieuchwytnego wdzi´ku,
mo˝e wys∏anniczki tego innego Êwiata, który w ca∏ym malarstwie tej artystki jest obecny,
pulsujàcy pod znieruchomia∏à powiekà werniksu i farby. Malowane szaroÊciami, w fan-
tazyjnych nakryciach g∏owy, majà w sobie przejrzystoÊç ka˝àcà im stapiaç si´ z t∏em,
owymi niezdefiniowanymi, choç biegnàcymi w nieskoƒczonoÊç g∏´biami przestrzeni,
delikatnymi fakturami zacieków farby, Êladów p´dzla, szorstkoÊci piasku, nie b´dàcych
wszak ˝adnym Êwiatem, a jedynie malarskà rzeczywistoÊcià, a jednak o Êwiecie i o poza
malarskiej rzeczywistoÊci opowiadajàcym.

Ta w∏aÊnie umiej´tnoÊç balansowania pomi´dzy, z jednej strony - realnoÊcià farb, p∏ótna,
dobrze opanowanego i Êwiadomie doskonalonego warsztatu, z drugiej - ulotnoÊcià nie-
materialnej wizji i, z trzeciej - realnoÊcià Êwiata, z którego wszystko si´ jakoÊ tam, bli˝ej
bàdê dalej, wywodzi, wydaje mi si´ bodaj najciekawszà cechà ca∏ej dotychczasowej twór-
czoÊci Barbary Przy∏uskiej .

Magdalena Hniedziewicz
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Rodzina III, olej, p∏ótno, 

100x81 cm, 2001 r.
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Dziewczynka 
olej, p∏ótno, 

100x80 cm, 1999r.
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Ch∏opiec i dziewczynka, olej, p∏ótno, 81x100 cm, 2001r.
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Miasto 1 
olej, p∏ótno, 

81x65 cm, 1999r.
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Miasto II 
olej, p∏ótno, 

81x65 cm, 1999r.
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Paj´czyna, olej, p∏ótno, 100x120 cm, 1993r.

PRZYLUSKA KATALOG  22/08/06  23:58  Page 2 (2,1)



Czas 
olej, p∏ótno, 

120x100 cm, 1990r.
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Dziewczynka, olej, p∏ótno, 150x130 cm, 1998r. Dziewczynka w fiolecie, olej, p∏ótno, 100x80 cm, 1999r.

PRZYLUSKA KATALOG  23/08/06  0:00  Page 2 (2,2)



na ok∏adce: Dziewczynka w szaroÊci (fragment), olej, p∏ótno, 100x80 cm, 1999r.

zdj´cia prac: Erazm Cio∏ek

Rama, olej, p∏ótno, 120x100 cm, 1989r. Parasol, olej, p∏ótno, 120x100 cm, 1989r.
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GALERIA 
SZTUKI 
WSPÓ¸CZESNEJ 
ESTA

44-100 Gliwice, ul. Jasna 31

tel. (032) 239 45 05

fax. (032) 239 45 40

e-mail: tadeusz.stapowicz@esta.com.pl

malgorzata.stapowicz@esta.com.pl

www.galeria-esta.pl www.esta.art.pl
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JANUSZ WYSOCKI 
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JAN TARASIN  

CZES∏AW NIEMEN

STEFAN ˚ECHOWSKI 

JOANNA KAISER 

WIES∏AW OCHMAN 

STANIS∏AW FIJA∏KOWSKI 

JERZY NOWOSIELSKI 

TADEUSZ ¸API¡SKI 
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JACEK GAJ 
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JAN DOBKOWSKI
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