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Agnieszka Brzeżańska
Matrix-Sratrix

Matrix-Sratrix to pierwsza wystawa indywidualna Agnieszki Brzeżańskiej w galerii Kasia Michalski. Artystka 
kontynuuje na niej dotychczasową drogę twórczą, absorbując kolejne popularne formy obrazowania. Na wystawie 
prezentuje między innymi serię nowych kolaży cyfrowych powstałych w oparciu o krążące w internecie obrazy. Ruiny 
miast, kadry z popularnych filmów czy wizualizacje zjawisk kosmicznych splatają się w nich w zaskakujące kompozycje 
wyrażające bieżące zainteresowania artystki.

Tytuł wystawy wskazuje na stosunek Brzeżańskiej wobec dominującego w naszej cywilizacji dualistycznego podejścia 
do rzeczywistości. Wiara w istnienie dwóch światów, z których ten doczesny jest tym gorszym, skazującym nas na 
życie w iluzji i cierpieniu, wybrzmiewa zarówno w przypowieści o jaskini Platona, jak i w pojawiającym się w tytule 
wystawy filmie rodzeństwa Wachowskich. Brzeżańska sprzeciwia się takiemu postrzeganiu świata, wyrażając to w 
prześmiewczym „Sratrix”.

Przeplatające się w jej kolażach formy i kształty wprawiają widza w dysonans poznawczy – ich rozrywkowa forma nie 
koresponduje z drastyczną niekiedy treścią. Podobnie inna praca, pokryty złotem ekran telewizora, odciąga uwagę 
od niepokojących zazwyczaj wiadomości, których treść słyszymy w tle. Wystawę uzupełniają również nowe prace 
malarskie artystki.

Agnieszka Brzeżańska Ur. 1972 w Gdańsku. Studiowała na ASP w Gdańsku i Warszawie oraz na Uniwersytecie 
Sztuk Pięknych i Muzyki w Tokio. Jej twórczość obejmuje malarstwo, rysunek, fotografię, film i ceramikę. Brzeżańska 
sięga przy tym po różne rejestry wiedzy, od fizyki i filozofii po marginalizowane przez nowoczesną naukę systemy 
poznania, takie jak alchemia, parapsychologia, ezoteryka, wiedza tubylcza czy tradycje matriarchalne. Swoje prace 
prezentowała na licznych wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą, ostatnio m.in. Ma Terra, Vera Munro, 
Hamburg (2015), It will all come easily with grace and joy, Marlborough Contemporary, Londyn (2015), Ziemia 
rodzinna, Aleksander Bruno, Warszawa oraz Muzeum Współczesne Wrocław (2014), Kobayashi Maru, Nanzuka, 
Tokio (2014). Współpracuje z galeriami Marlborough Contemporary w Londynie, Nanzuka w Tokio, Vera Munro w 
Hamburgu i Kasia Michalski w Warszawie.

Otwarcie wystawy: 31.03.2016, 18:00-21:00

Wystawa czynna do 25.05.2016, od wtorku do soboty w godzinach 12:00-19:00

Wystawie towarzyszy dwujęzyczna publikacja z esejem dra Łukasza Zaremby.

Więcej informacji pod adresem: contact@kasiamichalski.com


