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Agata Nowosielska (född 1982) bor och arbetar i Gdansk. Hennes måleri kretsar kring Polens snabba 
och fortsatta transformation under de senaste decennierna. Vad betyder det för individerna som 
utgör samhället? Konstnären utgår från ett dagligt flöde av intryck utifrån vad hon ser och upplever. 
Iakttagelser som konstnären transformerar till målningar som både är reflekterande och ställer frågor 
kring pågående skeenden om tillvaron. Nowosielskas måleri är gediget. Komposition, motiv och själva 
utförandet är sammanförda till en helhet.  
 
Måleri är ett komplext medium. En hög tröskel som vanligtvis kräver långvarig fördjupning i måleriets 
teknik. Polsk konst kännetecknas av hög kvalitet. Ett skäl kan vara de gedigna utbildningarna. 
Nowosielska är utbildad på Konstakademin i Gdansk, senare även på Bremens konsthögskola. Här 
utbildas studenterna även i konsthistoria och tragglar teknik under åtskilliga terminer. Långt mer än 
vad som sker generellt på svenska motsvarande utbildningar. För en svensk konstelev/-student som 
vill fördjupa sig i måleri faller ansvaret ofta på individen själv. Några söker sig utomlands till 
konstskolor på kontinenten där utbildningarna kan vara mycket hårdare och uppriktigare.  
 
Nowosielska har efter sin utbildning skapat ett fördjupat måleri som är självsäkert, med stor 
intensitet och energi samt närvaro som speglar en attityd i och till måleriet som kännetecknas av en 
hög konstnärlig kvalitet. Ett självständigt samtida måleri med släktskap både till barocken och tyskt 
80-tals måleri, men framför ett måleri som rör sig kring här och nu.   
    
 
Program: 
17 maj (fredag), kl. 17 – 19: Öppning av utställning. Konstnären är närvarande.  
Juni Martin Schibli presenterar utställningen Visning av utställningen?  
19 juni (onsdag), kl 18:00. Martin Schibli presenterar utställningen.  
 
Övriga öppettider/visningar är när kontoret är bemannat, sporadiskt öppet eller gärna enligt 
överenskommelse med Curator Martin Schibli och/eller Projektrum HJÄRNE. 

  
Projektrum HJÄRNE drivs helt icke-kommersiellt & arbetar mer för att skapa miljöer, handlingsutrymme & för 
att ge rum åt konstnärliga processer. 
  
Martin Schibli är internationellt verksam som curator. Schibli kommer ursprungligen från Helsingborg men har 
sedan ett drygt år återvänt till staden. För publiken i Nordvästskåne är han även bekant som tidigare 
konstkritiker på Helsingborgs Dagblad. 
  
Kontakt: 
Martin Schibli: curator, schiblimartin@gmail.com, 0735062250, www.martinschibli.com 
Projektrum HJÄRNE: 0708 - 147956  

mailto:schiblimartin@gmail.com
http://www.martinschibli.com/


 

Utställningen stöds finansiellt av Gdansk Stad.   
 
  


