
 

„Moją rolą, jako artysty i człowieka, jest przekazywanie piękna i radości poprzez malarstwo i śpiew. 

Jestem szczęśliwa i wdzięczna Bogu za wszystkie dary, które otrzymałam, a którymi teraz dzielę się.” 

 – to słowa Anety Augustyniak, stanowiące jej życiowe kredo.  
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W dniu 12 maja 2014 r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Białołęka odbył się niezwykły wernisaż Pani Anety Augustyniak pt. Meandry Sztuki 

zorganizowany przy współpracy z Fundacją Solidarność- Wschód. 

Prace Anety Augustyniak, prywatnie Aneta Skarżyński  jak pejzaże, abstrakcje, meandry, miniatury, 

akty i erotyki oraz inne obrazy olejne są doskonałym przykładem, iż sztuka współczesna może być pełna 

pasji i koloru. Tym razem na wystawie czasowej zostaną prezentowane obrazy abstrakcyjne (olejne i 

akwarelowe) zwane MEANDRAMI.  

Cykl obrazów wykonany jest techniką autorską, polegającą na punktowym i wielowarstwowym 

nakładaniu farby, celem uzyskania efektu struktury na płótnie i nie regularności załamania światła.  

Malarstwo abstrakcyjne, przez swą bliskość muzyce, jest również bardzo bliskie twórczyni. W obu tych 

dyscyplinach ilustracja jakiegoś tematu jest budowana nie wprost, a poprzez odwołanie do swoistych 

środków wyrazu, takich jak rytm, barwa, kontrast, walor itd.  Odpowiedź więc na to, co przedstawiają 

Meandry jest równie trudna, jak na każde pytanie o sens dzieła. W warstwie wizualnej przedstawiają to, co 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rytm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrast_%28sztuka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walor


widać jako linie, meandryczne zakręty, plamy i punkty, które można obiektywnie opisać, zmierzyć i 

sfotografować . W warstwie znaczeniowej mogą mieścić wszystko: zarówno emocje, jak i koncepcje 

filozoficzne, zabawę formą i fantazją. Jednakże cykl Meandrów o jednym mówi wprost - o radości, którą 

autorka ma nadzieję natchnąć odbiorców podczas majowego spotkania ze sztuką i mużyką,,  która jest dla 

niej najważniejsza.  Wernisaż był uświetniony wykonaniem przez Panią Anetę kilku arii  oraz prezentacją 

multimedialną obrazów , które nie zmieściły się na wystawie.   

Prezentowane prace są firmowane przez Fundację Solidarność-Wschód. Autorka pełni w niej funkcję 

Dyrektora ds. Kultury i Sztuki. Jednym z kierunków działań Fundacji jest promocja kultury i sztuki, a 

wiadomo, że nic tak nie łączy ludzi, jak właśnie kultura i sztuka.  

 Podsumowaniem niech będą słowa samej artystki Pani Anety Augustyniak 

„I po wernisażu... Wczoraj, pomimo ponurej aury przyszło sporo ludzi na otwarcie wystawy, w tym dwoje 

szczególnych - pewne małżeństwo w wieku senioralnym. To, co od nich usłyszałam nieco mnie zaskoczyło, 

bo okazało się czymś zupełnie nieoczekiwanym: 

- Pani maluje miłością i muzyką! Bóg to z pewnością widzi i na pewno będzie błogosławił. A my z mężem 

będziemy się modlili za panią i pani męża. Od dziś jesteście w naszych modlitwach!". 

MODLITWA - cudowniejszego prezentu wernisażowego nie mogłam sobie wymyślić. Omal się nie 

popłakałam, więc ich tylko uściskałam i podziękowałam. Czy ktoś może teraz zaprzeczyć istnieniu 

ANIOŁÓW? Ja na nich trafiam, a Wy? ;-))” 

 

Aneta Augustyniak, prywatnie Aneta Skarżyński, śpiewaczka i malarka, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii 

Muzycznej we Wrocławiu oraz Wydziału Wiedzy o Kulturze i Plastyki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 

Współpracowała z Operą Dolnośląską, Teatrem Muzycznym - Operetką Wrocławską, Teatrem Dramatycznym w Legnicy. Od 

roku 2002 łączy malarstwo współczesne ze śpiewem klasycznym podczas programów wystawowo- koncertowych. Ma na swoim 

koncie: 58 wystaw, 151 przedstawień teatralnych, 185 koncertów solowych. Od ubiegłego roku pełni funkcję Dyrektora ds. 

Kultury i Sztuki Fundacji Solidarność-Wschód.  

 

 

 

 


