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  Noc, 60x100 cm, olej na płycie, 2014



  Mona, 103x73 cm, olej na płycie, 2016



  Na rękach, 103x73 cm, olej na płycie, 2016



  Za szybą, 103x73 cm, olej na płycie, 2016 
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                                                    Trio, 140x100 cm, akryl na płótnie, 2017



  Rozłam, 103x73 cm, olej na płycie, 2017
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                                                       Araki, 103x73 cm, olej na płycie, 2016





                                             Para, 120x80 cm, akryl na płótnie, 2016 



  Dwie,100x150 cm, olej na płótnie, 2016 





Bez życia, 150x116 cm, olej na płycie, 201615
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Jedno, 150x118 cm, olej na płycie, 2016



                    Ulotna, 154x124 cm, olej na płycie, 2016





  Cienie, 80x100 cm, olej na płycie, 2016



Impresja, 50x40 cm, olej na płótnie, 2016



Półmrok, 80x60 cm, olej na płótnie, 2016



  Oniryczny 100x150 cm, olej na płótnie, 2015
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  Szkice, 50x35 cm, technika mieszana, 2014





Głównym tematem moich prac jest człowiek traktowany jako tworzywo malarskie, a nie jako stereotypowy 
obiekt obserwacji psychologicznych. Ciało ludzkie fascynuje mnie szczególnie ze względu na swoją 
zagadkowość, ponadczasowość, pierwiastek duchowy, uniwersalny wymiar. Dążę do upraszczania formy 
stosując coraz bardziej zredukowane środki wyrazu na rzecz większej siły przekazu oraz trafności.                  
W moich nowszych pracach figury zazwyczaj mają twarze pozbawione szczegółów, a ich ciała 
zaprezentowane są w sposób niejednoznaczny, umowny.  

Malarstwo jest dla mnie twórczym procesem bazującym głównie na intuicji oraz refleksji. W swoich pracach 
staram się unikać przeintelektualizowania oraz emfazy przedstawiając ludzkie ciało głównie jako nośnik 
emocji, które ono wywołuje. Jest to dla mnie ważniejsze od konkretnej historii stojącej za obrazem. Każda       
z prac jest dla mnie pod wieloma względami odrębnym wyzwaniem, dlatego nie maluję seriami. Takie 
podejście prowokuje mnie do coraz to nowych rozwiązań formalnych. 

Eksperymentuję z techniką, korzystam ze standardowych narzędzi pracy w niekonwencjonalny sposób.         
Nie definiuję jednoznacznie tematu, tytułu ani nastroju w jaki wprowadza praca.  Obrazy mają bazować                 
na współpracy z widzem, jego intuicji, wyobraźni. Pozostawiam odbiorcy pole do interpretacji                                 
i wskazuję, że żadna z nich nie musi być ostateczna. Świadomość, że ukończony obraz zaczyna żyć 
własnym życiem i tworzy dalsze relacje z otoczeniem i odbiorcą niezwykle mnie inspiruje i fascynuje. 

Weronika Pawłowska, urodzona w 1985 roku w Warszawie. Absolwentka Wydziału Malarstwa                      
na Europejskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. Dyplom                  
z wyróżnieniem uzyskała w 2009 roku w pracowni profesora Antoniego Fałata rozszerzony o aneks z rysunku 
pod kierunkiem profesora F. Starowieyskiego. 
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