
                                                             

  T e r e s a   G r a b o w s k a 

 
 Pochodzi z Gdańska. Artystka sztuk wizualnych. Absolwentka  Wydziału   
  Malarstwa w Wyższej Szkole Sztuk Stosowanych Schola Posnaniensis w
  Poznaniu. Dyplom magisterski z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof.                
  Wojciecha Sadley’a w 2007 roku. Zajmuje się sztuką wizualną: malarstwo 

sztalugowe, malarstwo na jedwabiu, collage, grafika, monotypia, witraż oraz ceramika.                        
W latach 1995-96 odbyła warsztaty malarstwa w Putney School Of Art w Londynie.
Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz do Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. 
Brała udział w konfrontacjach artystycznych, plenerach i warsztatach malarskich. Jej prace znajdują 
się w muzeach i  zbiorach prywatnych. Ma na swym koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i 
zbiorowych w Polsce i za granicą.      
Nagrody i wyróżnienia:
Wyróżnienie na II Triennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej Środowiska Wybrzeża Gdańskiego, 
Gdańsk (2007);   Grand Prix na I Biennale Malarstwa na Jedwabiu, Milanówek (2014); 
Medal  przyznany przez Marszałka Województwa Pomorskiego, Gdańsk (2017)
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Teresa Grabowska wyraża się głównie poprzez malarstwo na jedwabiu oraz prace na papierze 
czerpanym (monotypie, reliefy). Jedwabie – bije z nich siła od wewnątrz kompozycji, eksplozja 
kontrolowana albo też są one statyczne, z powtarzającymi się na nich elementami – piony. Dzięki 
technice malarstwa na jedwabiu są one jednak niedookreślone, zawsze z pewną naturalną 
przypadkowością, która uszlachetnia i wzbogaca prace. Odnajdujemy w tych kompozycjach ducha 
amerykańskiego ekspresjonizmu, a w szczególności wyodrębnionego w nim color field painting 
(Rothko, Still, Newman). Abstrakcyjna forma ma określać sublimację i nieskończoność. Kolor zaś jest
najistotniejszym elementem, który ma oddziaływać emocjonalnie i wyzwalać przeżycia. Monotypie – 
zamknięte w ramy mają swoją wewnętrzną dynamikę podkreśloną fakturowością (zagniecenia i 
załamania papieru) i kolorem w tonacjach ciepłych i zimnych. Dynamika tych prac wynika również z 
szerokiego i szybkiego gestu, który oddaje stan umysłu i ducha autorki. Tworzenie bowiem - jak pisze
artystka - „to próba wniknięcia, przejścia dalej, spojrzenia w głąb, poza materię (...) poza kurtynę”.
                        


