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Szanowni Państwo!  

MAZOVIA ART 2021 to przedsięwzięcie wykraczające poza ramy dotychczaso-
wej działalności naszego Stowarzyszenia. Przez 17 lat skupialiśmy się głównie 
na organizacji zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gmin człon-
kowskich, co przynosiło i przynosi nam wiele satysfakcji. W 2012 roku ofertę 
programową rozszerzyliśmy o projekt pod nazwą Taneczny Festiwal Przedszko-
laków. Wierzymy, że przedsięwzięcie artystyczne MAZOVIA ART 2021, które jest 
kontynuacją naszej przygody z kulturą, przyczyni się w sposób wydatny do pro-
mocji młodych artystów pochodzących z gmin zachodniego Mazowsza u pro-
gu ich zawodowej drogi twórczej i wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń 
naszego Stowarzyszenia.

Chciałbym serdecznie podziękować Pani Małgorzacie Pacheckiej, wójt Michało-
wic, za współorganizację wystawy, Włodarzom Gmin Członkowskich za objęcie 
jej honorowym patronatem i Dyrektorom Ośrodków Kultury za rekomendowa-
nie artystów do udziału w wystawie.

Osobne podziękowania za zaangażowanie w realizację pomysłu kieruję do Pani 
Dominiki Małgowskiej, kurator wystawy, i Pana Mariusza Koszuty, koordynato-
ra przedsięwzięcia.

Prezes Stowarzyszenia Gmin  
Zachodniego Mazowsza MAZOVIA 

Jerzy Wysocki
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Słowem wstępu    

Wystawa Mazovia Art 2021 jest kolejnym krokiem w kierunku 
realizacji misji upowszechniania kultury i sztuki. Do udziału 
w wystawie zaprosiliśmy twórców, którzy dopiero wkraczają 
w świat sztuki, poszukując indywidualnej drogi artystyczne-
go rozwoju. Dla tych młodych, często debiutujących twór-
ców, możliwość prezentacji prac przed szeroką publicznością 
stanowi ważny moment w rozwoju kariery zawodowej, dlatego  

Mazovia Art jest wyjątkowo cennym przedsięwzięciem i inicjatywą, która 
wspiera artystów w realizacji ich życiowej misji.

Jako Wójt Gminy Michałowice cieszę się, że wraz ze Stowarzyszeniem Gmin  
Zachodniego Mazowsza „Mazovia” mogę być współorganizatorem wystawy 
promującej młode talenty z naszych gmin zachodniego Mazowsza – Błonie, 
Brwinów, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn i Podkowa Leśna. 

Szczególnie cieszę się, że wernisaż i wystawa organizowane są u nas, w Gminie 
Michałowice, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli poznać młodych twórców 
i ich prace, wrażliwość, emocje, a czasem także bunt artystyczny. 

Zapraszam serdecznie na wystawę Mazovia Art, a także do lektury niniejszego 
katalogu, który prezentuje sylwetki i dokonania uczestników wystawy oraz ich 
prace w dziedzinie sztuk wizualnych.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka
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Natalia Bochyńska

Artystycznie kształciła się w liceum plastycznym 
im. W. Gersona oraz w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie na Wydziale Grafiki, który ukończyła 
z wyróżnieniem w 2020 roku.

Stypendia:

1.  Projekt ilustrowanej książki Kora, Kultura 
w sieci, 2020

2.  M.st. Warszawa im. Jana Pawła II dla 
wybitnych studentów I i II, 2016 i 2017

3.  Rektora dla najlepszych studentów ASP, 
Warszawa 2016

Inne osiągnięcia:

1.  Wyróżnienie w konkursie fotograficznym 
Pozdrowienia ze Śródmieścia, 2016

2.  Sympozjum rysunkowe międzynarodowe, 
Dłużew 2016

Wystawy:

1.  Dyplom ASP w Warszawie, 2020
2.  Natalia Bochyńska rysunek, grafika, malarstwo; 

4 pokoje, Warszawa 2017
3.  Akademia otwarta książka Wyliczanka, książka 

Dialogi zwierząt, 2019
4.  Noc Muzeów, ASP, Warszawa 2016
5.  Artyści dla Tomka – Pragaleria, malarstwo, 2017
6.  Lino 3, BUW
7.  Grafiki, Lwów – Pałac Potockich, Genius Loci, 2016
8.  Grafiki w Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie – Wilanów Genius Loci Dwa 
Widzenia

9.  Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN, 
Wojna się skończyła nie dla wszystkich 

Pejzaż żółty, 150 × 120 cm, akryl, 2018
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Leszno

Pejzaż czerwony, 150 × 120 cm, akryl, 2017

Pejzaż beżowy, 150 × 120 cm, akryl, 2017 Pejzaż niebieski, 150 × 120 cm, akryl, 2018
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Magdalena Izabela Majewska

Absolwentka Wyższej Szkoły Artystycznej 
w Warszawie, kierunku malarstwo w scenografii. 
Jej pasją jest charakteryzacja. Związana 
z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury od wielu lat 
jako wolontariuszka i  instruktorka. Prowadziła 
warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.  

Współpracowała przy spektaklu Baba Chanel 
w NOK!Teatrze – charakteryzacja aktorów. 
Gościła na czerwonej kanapie ośrodka podczas 
cyklicznych prezentacji sylwetek kobiet z okazji 
Dnia Kobiet. Zamiłowanie do charakteryzacji 
dało jej możliwość pracy w Teatrze Wielkim przy 
takich spektaklach, jak Tosca, Carmen, Fredriana 
i Billy Budd. Gościła na planach filmowych reklam. 
Realizuje indywidualne zlecenia z zakresu 
charakteryzacji o różnej tematyce.  Maluje, rzeźbi, 
fotografuje. Motywem przewodnim jej prac jest 
kobieta. 

Uwaga: zdjęcia przedstawiające zranienia to efekt 
charakteryzacji, nikt nie ucierpiał, a osiągnięte 
efekty były możliwe dzięki zastosowaniu 
odpowiednich materiałów i metod.

Kobiety miasta – Las Vegas i Nowy York,   
charakteryzacja i kostiumy do spektaklu, fotografia cyfrowa, 2021
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Nadarzyn

Bezbronna Kobieta, charakteryzacja do spektaklu,  
fotografia cyfrowa, 2021

Obraz Kobiety, charakteryzacja i stylizacja do spektaklu, fotografia cyfrowa, 2021
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Krzysztof Mierzejewski 

Błonie

Horyzont 2 , 108 × 74,5 cm, akwaforta, 2019

Horyzont 1, 108 × 74,5 cm, akwaforta, 2019

W malarstwie używa farb akrylowych, rzadziej 
olejnych, dominuje w nim spokój i wyciszenie. 
Artysta jest zafascynowany geometrią.

Na co dzień tworzy ilustracje, zajmuje się 
projektowaniem graficznym oraz prowadzi 
zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w szkole 
podstawowej. Brał udział w wielu wystawach 
w Warszawie (m.in. z okazji Nocy Muzeów, 
Kissprint, Akademia Otwarta), a także kilkukrotnie 
w Katowicach, Gdańsku, Kaliszu, Lesznowoli 
oraz w Błoniu. Juror w trzech ostatnich edycjach 
pleneru malarskiego Błonie – piękno, które mijasz.

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Dyplom magisterski 
uzyskał z oceną celującą i wyróżnieniem 
rektorskim w 2019 roku. Specjalizuje się 
w grafice warsztatowej, zwłaszcza w technikach 
trawionych; wykorzystuje specyfikę druku 
wklęsło-wypukłego. W twórczości – zarówno 
graficznej, jak i malarskiej – stosuje zasady 
rysunku architektonicznego i złotego podziału. 
Dzieła z zakresu grafiki mają zachęcać do 
zastanowienia się nad rolą architektury 
w życiu (społecznym, kulturowym) człowieka. 
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Krajobraz z latawcami. Morze, 100 × 70 cm, akryl, 2020

Krajobraz z latawcami. Słoneczniki, 100 × 70 cm, akryl, 2020

Krajobraz z latawcami. Sierpień, 100 × 70 cm, akryl, 2020

Błonie
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Natalia Oskiera

Pierwsze kroki stawiała w Ośrodku Kultury 
OKej w Brwinowie, gdzie rozwijała swoją pasję. 
Ukończyła kierunek Edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk plastycznych w Akademii 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie.

Specjalizuje się w tworzeniu ilustracji cyfrowej 
oraz rozwija umiejętności w animacji poklatkowej. 
Największą przyjemność sprawia jej rysowanie 
zwierząt i motywów roślinnych. Jej prace 
wyróżniają się kolorem i odrobiną humoru.  
Artystka ma za sobą kilka wystaw indywidualnych 
i zbiorowych. Jej celem jest rozwój w dziedzinie 
ilustracji.

Ważniejsze wydarzenia
• Warsztaty z malarstwa, Scheersberg (Niemcy) 

2017  
• Warsztaty z filmu animowanego, Scheersberg 

(Niemcy) 2019
• Wystawa malarstwa IV piętro, wystawa 

zbiorowa, Towarzystwo Sąsiedzkie, Warszawa 
2019

• Dyplom pod kierunkiem dr. Jaremy 
Drogowskiego – film animowany Gdyby tygrysy 
jadły irysy, 2021

Wystawy indywidualne
• Wystawa malarstwa, Ośrodek Kultury OKej, 

Brwinów 2018
• Wystawa malarstwa i ilustracji, Galeria Salon 

Owalny, Warszawa 2020

Kwiaty I, 50 × 70 cm, ilustracja cyfrowa, 2021

Kwiaty, 50 × 70 cm, ilustracja cyfrowa, 2021
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Brwinów

Kwiaty w wazonie, 50 × 70 cm, ilustracja cyfrowa, 2021

Rock dog, 50 × 70 cm, ilustracja cyfrowa, 2021

Pieski, 50 × 70 cm, ilustracja cyfrowa, 2021
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Aleksandra Ostrowska Mieszka i tworzy w Michałowicach. Uczyła się 
malarstwa w pracowni Małgorzaty Widomskiej 
(Liceum im. Jana III Sobieskiego) oraz 
w pracowni Hanny Osowickiej-Kozarzewskiej 
w Michałowicach. Obecnie studiuje  
(na ostatnim roku) w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie na Wydziale Wzornictwa: Katedra 
Mody oraz Pracownia Malarstwa prof. Łukasza 
Korolkiewicza. Artystka nawiązuje w swoich 
obrazach do surrealizmu i abstrakcjonizmu oraz 
eksperymentuje ze strukturą i kolorem.  
W pracach studyjnych często wybiera proste 
obiekty jako źródło inspiracji dla wypowiedzi 
artystycznej. Mimo młodego wieku doskonale 
porusza się w dziedzinie współczesnej sztuki 
konceptualnej, z której czerpie inspiracje do 
projektów z zakresu mody.

 Obiekt II, 100 × 70 cm, akryl na płótnie, 2020

Obiekt I, 100 × 70 cm, akryl na płótnie, 2020
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Michałowice

Obiekt IV, 100 × 70 cm, akryl na płótnie, 2020

Obiekt V, 100 × 70 cm, akryl na płótnie, 2020

Obiekt III, 100 × 70 cm, akryl na płótnie, 2020
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Piotr Stachurski Wychowywał się w domu artystów  
i to właśnie dzięki rodzicom miał możliwość 
poznania różnych dziedzin sztuki, z których 
upodobał sobie malarstwo.  
W wieku 16 lat trafił do pracowni malarza Jakuba 
Ćwieczkowskiego, gdzie do dzisiaj doskonali swój 
warsztat. W 2016 roku uzyskał dyplom Magistra 
Sztuki w pracowni Stanisława Trzeszczkowskiego 
w Akademii Pedagogiki Specjalnej.  
Tematami jego prac są głównie portrety, 
akty i pejzaże. Poza malarstwem zajmuje się 
projektowaniem i realizacją scenografii  
oraz witrażem.

Wierzba, 70 × 120 cm, olej, płótno, 2021

Droga w góry, 70 × 100 cm, olej, płótno,  2020
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Podkowa Leśna

Burza idzie, 60 × 120 cm, olej, płótno, 2021

Chmura, 60 × 70 cm, olej, płótno, 2020

Wielkie drzewo, 60 × 120 cm,  olej, 
płótno, 2019
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Robert Zybrant

Nauka, 59 × 84 cm, ołówek, 2021

Mur, 70 × 100  cm, ołówek, 2021

z zakresu nauk szczegółowych, pchnął go 
w kierunku rysunku fotorealistycznego, z którym 
związał swój talent na wiele lat, ale nie na zawsze. 
Swoją przyszłość wiąże bowiem z zespoleniem 
wcześniejszych artystycznych wyborów 
w naturalistyczno-magiczny konglomerat,  
który otulony hiperrealistyczną formą, odsyłałby 
odbiorcę do onirycznej przestrzeni, rządzonej 
czasem subtelną, czasem brutalną logiką snu. 
Synteza ta nie stanowi pustej zachcianki, lecz 
wynika z metafizycznych założeń, na podstawie 
których artysta definiuje rzeczywistość. Świat 
materii, przez niektórych określany niesłusznie 
„skazą na czystości niebytu”, jest tworem 
znacznie bardziej tajemniczym i wyrafinowanym, 
niż zwykło się uważać; tworem mającym 
nierzadko więcej wspólnego z czystymi formami 
platońskimi niż z tym, co potocznie uznajemy 
za obiekty świata fizyki. Bardziej niż fizyczny 
mechanizm wszechświat przypomina wielką, 
bezcielesną myśl, a łącząc sen z rzeczywistością, 
uwypuklając mistyczny charakter materii, twórca 
zamierza ową myśl uchwycić i przedstawić.

Wszystko zaczęło się od katedr. Podczas setek 
godzin kopiowania detali gotyckich i barokowych 
fasad potęga materii, jej złożoność i różnorodność 
wprawiały go w coraz większe zdumienie.  
Jako twórca, który nie lubi stać w miejscu, szybko 
zaczął rozglądać się za nową drogą artystyczną, 
która stanowiłaby zarazem twórcze rozwinięcie 
wątków jego wcześniejszych prac. Wybór padł 
na surrealizm, kierunek ten umożliwił mu nie 
tylko dalsze praktykowanie studium szczegółu, 
ale także obiektywizację wcześniej tłumionej 
wyobraźni. 

Nie trzeba było wiele czasu, aby realizm zaczął 
dominować w jego pracach nad pierwiastkiem 
magicznym. Zachwyt nad złożonością 
rzeczywistości, utwierdzony lekturą książek 
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Starość, 100 × 70 cm, ołówek, 2020

Chorwacja, 84 × 59 cm, ołówek, 2015

Księżyc. Niewidoczna strona, 80 × 70 cm, ołówek, 2019

Milanówek
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