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Karolina Matyjaszkowicz
Malarstwo

Sympatycy młodej sztuki śledzą twórczość Karoliny Matyjaszkowicz od 2009 roku z olbrzymim zainteresowaniem. W ciągu zaledwie pięciu lat stworzyła, 

bezbłędnie rozpoznawalny przez miłośników sztuki, charakterystyczny tylko dla jej malarstwa, niepowtarzalny styl. Już pierwsze dzieła wyróżniały się na 

tle obiektów tworzonych przez pozostałych absolwentów łódzkiej uczelni – dekoracyjne, w chłodnej tonacji fioletów, szarości, bieli i błękitów magiczne 

kompozycje jak magnes przykuwały uwagę kolekcjonerów. Zmiana kolorystyki nastąpiła w 2011 roku, kiedy Artystka postanowiła ocieplić gamę, tworząc 

pojedyncze barwne sceny, których bohaterami stały się baśniowe postaci. To również czas eksperymentów z kształtem podłoża – fantazyjnie przycięte 

płyty, nawiązujące do malarstwa tablicowego, doskonale dopełniły kompozycje dodając pracom dynamiki i podkreślając tematykę obrazu. Kolejne trzy 

lata to nieskłamana fascynacja kulturą i sztuką Łowicza; w dziełach pojawiają się ludowe stroje, koronkowe wykończenia, inspiracje wycinankami – 

Gwiozdami, Kodrami i Tasiemkami. Twórczość Karoliny Matyjaszkowicz charakteryzuje niezwykła staranność wykonania – poza precyzyjnością rysunku 

czy uważnym doborem podobrazia, Artystka dba o wykończenie dzieł, jakim jest autorska drewniana kolorowa rama, która zamyka przedstawienie.

Karolina Matyjaszkowicz urodziła się w Łowiczu, w 1980 roku, w nietuzinkowej rodzinie. Swoje artystyczne zainteresowania zawdzięcza przede wszystkim 

najbliższym. To oni zaszczepili w niej zamiłowanie do sztuki i rozwijali wyobraźnię. Jej tata uprawiał malarstwo olejne, szkicował futurystyczne budowle, 

miasta i pojazdy i interesował się muzyką, mama rzeźbiła, pisywała pamiętniki i opowiadania do szuflady, a jej siostra malowała akwarele. Dziadek 

Tadeusz swoje pierwsze pieniądze zarabiał rysując. W ostatnich latach swojego życia powrócił do młodzieńczych fascynacji rysunkiem i tworzył 

liczne studia rodzinnych portretów. Natomiast babcia Anna bardzo dużo czytała i zaszczepiła we wnuczce zamiłowanie do świata słowiańskich 

wierzeń i podań ludowych. 

Jako nastolatka wyjechała do Łodzi, gdzie najpierw uczęszczała do Liceum Plastycznego, a następnie studiowała na Akademii Sztuk Pięknych im. 

Władysława Strzemińskiego. W 2008 roku obroniła dyplom w Pracowni Druku na Tkaninie pod kierunkiem prof. Krystyny Jaguczańskej-Śliwińskiej 

na Wydziale Tkaniny i Ubioru, a za powstałą pracę „Czy to Łódź?” – kolekcję tkanin drukowanych, inspirowanych pejzażem zurbanizowanym, 

otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i dyplomowe tematycznie 

związane z regionem łódzkim. Aneks z malarstwa wykonała w pracowni prof. Jarosława Zduniewskiego. Dzieła, które powstawały w okresie studiów, 

m.in. w Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej prof. Andrzeja Rajcha – mistrza iluzji, którego trójwymiarowe gobeliny zachwycają odbiorców od lat 70., 
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znamionowały kierunek, w którym Matyjaszkowicz zamierzała podążyć – swoiste zabawy układem scalonym, pozornie typowe dla łódzkiej szkoły ukazały 

niezwykłą wrażliwość Artystki, czułej na odpowiedni dobór kolorów, łączenia zróżnicowanych elementów w logiczną, niezwykle dekoracyjną całość.

Po studiach pracowała jako projektantka druków odzieżowych, jednak chęć dalszego eksperymentowania, podnoszenia prób realizacji tego, co 

kryje się głęboko w jej wyobraźni doprowadziło do malarstwa. Jednym z najczęściej zadawanych pytań Karolinie Matyjaszkowicz jest: Ukończyła 

Pani tkaninę, to dlaczego zajmuje się Pani malarstwem? Odpowiedź jest prosta, Artystka na studiach zajmowała się drukiem na tkaninie i choć 

sitodruk wydaje się być w efekcie końcowym najbardziej „malarską” techniką graficzną, to farby i pędzle dają możliwość najszybszego wyrażenia myśli, 

nowych pomysłów, sprawdzenia czy to, co w głowie wydawało się być fascynującą kompozycją, zostanie tak samo odebrane przez innych. Tworząc dzieła 

pomyślała, że to właśnie na tej dziedzinie sztuki chciałaby się skupić. Pojawił się jednak problem, czy będzie w stanie się utrzymać tylko i wyłącznie 

z malowania obrazów? Wówczas trafiła do domu aukcyjnego Rynek Sztuki, gdzie zdecydowała się wziąć udział w IX Aukcji Promocyjnej, przeznaczając na 

licytację trzy kompozycje stworzone techniką mieszaną na tkaninie poliestrowej, w tym dzieło, które darzy wyjątkowym sentymentem „Magiczny”. Niezwykle 

owocna licytacja, szczególnie tej pracy, otworzyła jej drogę do nowych możliwości, życia wyłącznie z tego, co naprawdę kocha robić. 

To był moment kiedy zdecydowała się wrócić w rodzinne strony do Łowicza, by tam, daleko od gwaru dużego miasta szukać inspiracji w naturze. W tym czasie, 

w jej obrazach, odnaleźć można liczne motywy fauny i flory – olbrzymie drzewa z gęstymi, bujnymi gałęziami, bajkowe pejzaże czy jelenie z imponującym 

porożem. Bliskość natury przypomniała jej czytane przez babcię legendy – przygody o niesfornym Kłobuczku, bohaterze baśni z Warmii i Mazur. Coraz głębiej 

zaczęła wnikać w kulturę, w której dorastała, interesować się mitologią słowiańską oraz demonologią ludową, dostrzegając w nich mądrość oraz szacunek dla 

przyrody i sił natury. Fascynacja wierzeniami nie mogła nie odcisnąć się na jej twórczości, to czas gdy w jej obrazach zaczęły się pojawiać duszki, wróżbiarki, 

dusiołki, kłobuki, czarcichy, czortki, bubuki i plunki. Świat słowiańskich wierzeń i ludowych podań znów stał jej się bliski, tyle że teraz, już jako Artystka 

potrafiła go zinterpretować na swój sposób, wykorzystując go do opowiedzenia własnych historii. W kompozycjach kładzie duży nacisk, na to by prace 

miały w sobie coś  nieuchwytnego, magicznego, nieinterpretowanego, jakiś pierwiastek tajemnicy. Jej dzieła mają pobudzać wyobraźnię, zachęcić do 

obcowania z naturą i przypominać o naszych korzeniach. 

Drugą niezwykle ważną inspiracją Artystki jest wzornictwo regionalne. Jako dziecko nie dostrzegała w swym mieście niczego wyjątkowego, barwne odświętne 

stroje zdawały się nie robić na niej wrażenia. Wystarczyło, że wyjechała na 15 lat do Łodzi, by po powrocie odkryć, że ludowość łowicka jest niezwykła i cały czas 

żywa. Fascynuje ją folklor, uwielbia wycinanki przedstawiające historie życia codziennego, przepiękne, misterne, niezwykle kolorowe pająki zdobiące wnętrza 

chat oraz rzeźbione i malowane meble czy bajeczne pasiaki. Często powraca do tych samych miejsc – rodzimego muzeum, skansenu w Maurzycach czy 

Muzeum Ludowego Rodziny Brzozowskich w Sromowie, gdzie wciąż odnajduje nowe bodźce malarskie. Dlatego też jej najnowsze prace obfitują w tradycyjne 

ludowe desenie, łowickie hafty. 

Karolina Matyjaszkowicz opowiadając o swojej twórczości, wspomina o inspiracjach innymi artystami. Fascynuje ją mistrzowski warsztat Hieronima Boscha, 

wyobraźnia i poetycka nastrojowość obrazów René Magritte’a, podziwia malarstwo Jean- Jacquesa Rousseau, Paula Klee. Szczególnym zainteresowaniem darzy 

artystów naiwnych oraz prymitywistów, gdyż podobnie jak oni fascynuje się światem przyrody i mitami, legendami czy snami. Artystka szuka również inspiracji 

w filmach i muzyce. Wśród najważniejszych reżyserów, którzy wpłynęli na jej twórczość wymienić można: Andrzeja Kondratiuka, Jana Jakuba Kolskiego, 

Wojciecha Hasa, Lecha Majewskiego i Siergieja Paradżanowa. I tylko nieliczni wiedzą, że Artystka komponuje również muzykę, do której tworzy animację video.

Karolina Matyjaszkowicz (poza wcześniej już wymienioną nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepsze rozprawy doktorskie, prace 

magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim), jest trzykrotną laureatką konkursu Projekt organizowanego przez Centralne 

Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, podczas którego za swoje tkaniny otrzymała w 2005 roku nagrodę od firmy Polontex w Poraju, a dwa lata później od 

Zakładów Przemysłu Jedwabniczego WISTIL S.A. i od firmy PW Grabczyk. Swoją twórczość prezentowała na kilkudziesięciu zbiorowych wystawach w kraju, 

m.in. w: Muzeum Miasta Łodzi, Centralnym Muzeum Włókiennictwa, Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi, Galerii Urzędu Miasta Łodzi, radomskiej galerii 

Pentagon oraz za granicą: na Słowacji, w Niemczech i Czechach. 

Julia Niewiarowska-Kulesza
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