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Agat a  Sz y m a nek (u r.  19 9 0)  –  m ieszk a  i  prac uje                                

w Mysłowicach. Studiowała malarstwo na Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach, gdzie uzyskała stopień doktorski. Obecnie 

studiuje w the New Centre for Research and Practice z siedzibą                     

w Seattle.

Swoją działalność traktuje jako formę ref leksji nad 

ogromem zjawisk i bodźców kształtujących relacje człowieka                     

z resztą świata ożywionego. Najważniejsze jest dla niej pobudzanie 

wrażliwości społecznej, nauka odczuwania i rozumienia natury.  

Jak pisał Lawrence Buell, jeden z pionierów ekokrytyki - Kryzys 

ekologii to przede wszystkim kryzys wyobraźni.

Autorka publikacji „Ćwiczenia duchowe” wydanej przez 

Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach w 2020 r.  Książka jest 

efektem badań naukow ych odnośnie wątków magicznych                          

i ezoterycznych w twórczości polskich artystek i artystów. 

Prace prezentowała w instytucjach i galeriach takich jak: 

Salon Przyjaciół Fundacji Razem Pamoja (Warszawa), Hornsey 

Town Hall Arts Centre (Londyn), BWA Awangarda (Wrocław), 

Galeria Bielska BWA (Bielsko-Biała), Rondo Sztuki (Katowice), 

Christmas Steps Gallery (Bristol), Kolonia Artystów (Gdańsk), 

Muzeum Śląskie (Katowice), DUMBO Arts Festiwal (Nowy York).

Agata Szymanek jest zaangażowana w pracę twórczą.       

Jej podstawowymi mediami są malarstwo i kolaż. Inspiracji szuka                 

w starych albumach przyrodniczych i geograficznych. Maluje futra, 

pancerze insektów, skorupy, włosy, pióra, skały oraz korę drzew. 

Jej sposób malowania jest bardzo intuicyjny i działa na zasadzie 

eksperymentu. Czasami ważny jest gest, czasami precyzyjne 

odtworzenie projektu i właściwy dobór kolorów. Świadomie nie 

ukrywa własnej ingerencji w przedstawienie. Takie działanie ma na 

celu rozbiór językowo-kulturowego obrazu natury.

Agata prowadzi również dzia ła lność edukacy jną .                   

Jej oryginalne warsztaty koncentrują się na rozwijaniu krytycznego             

i kreatywnego myślenia. W 2020 roku prowadziła warsztaty Ogród 

Balsamiczny, kierowane do pracowniczek farmacji oraz Warsztaty 

Równowagi na zaproszenie Galerii BWA w Katowicach.

Praktyka kuratorska artystki związana jest z wystawą 

Farmaceutka,  organizowaną wspólnie z Muzeum Miejskim                        

w  Tyc h a c h .  P ro j ek t  a n g a ż uj e  f a r m a c e ut k i  z a pro s z one                                                 

do warsztatów artystycznych oraz artystów i artystki, którzy                       

i które w swojej twórczości odwołują się do opieki i uzdrawiania. 

Planowana wystawa będzie spojrzeniem na warunki pracy 

w aptekach i próbą przywrócenia przestrzeni, w której natura 

łączy się z wiedzą, aby dotrzeć do kosmotechnicznych korzeni tego 

zawodu.
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Poganka | Rondo Sztuki | Katowice | 2019



105 × 100 |  olej na płótnie | 2020 147 × 180 | olej na płótnie | 2020



137 × 180 |  olej na płótnie | 2020

ODRYSUJ SWOJĄ DŁOŃ



143 × 127 |  olej na płótnie | 2018

18 × 29 × 27 | obiekt | 2018



Według ”The chariot pulled by two men and a goat”, Cornelis Floris II, 1552
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Ogród balsamiczny | 200 × 200

 olej na płótnie | 2020



140 × 240 |  olej na płótnie | 2020

120 × 170 |  olej na płótnie | 2020



14,6 × 11,5 | kolaż | 2018
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Warsztaty Równowagi

W swoim artykule z 2020 r. Bruno Latour zadaje pytanie: „Jakie 

środki zaradcze jesteś w stanie sobie wyobrazić, żebyśmy nie wracali 

do modelu produkcji sprzed kryzysu?”. Tak postawione pytanie 

to równocześnie prośba o zatrzymanie się i zastanowienie nad 

nowymi strategiami, które możemy zastosować, aby nie powtarzać 

tych samych błędów i nie znaleźć się w miejscu, w którym jesteśmy 

teraz – uwięzieni od jednego kryzysu do drugiego, walcząc z 

problemem, dopiero wtedy, gdy już czujemy jego konsekwencje. 

Pierwszym małym krokiem do zmiany naszego nastawienia jest 

znalezienie molekuł Równowagi, które wciąż są w nas. Następnie 

powinniśmy skoncentrować się na nich i pozwolić im urosnąć w 

naszych ciałach, skąd powędrują dalej i wpłyną na nasz stosunek 

do innych, do środowiska, na warunki życia i pracy.

Warsztaty zostały zorganizowane wspólnie z galerią BWA w Katowicach.

Beauty Lesson

David Ramsay Hay | 1856



Art Roulette - Aplikacja mobilna

Art roulette to narzędzie edukacyjne pomocne podczas zajęciach 

rozwijających kreatywność. Ruletka proponuje serię losowo 

w ybranych dzia łań, które można zastosować na obiekcie 

artystycznym lub tekście. Narzędzie prowokuje do rozszerzenia 

zakresu stosowanych praktyk artystycznych i można je wykorzystać 

do działań grupowych.

P o m y s ł  j e s t  i n s p i r o w a n y  d i a g r a m e m  T VC  t a x o n o m y 

opublikowanym w art ykule Nettr ice R . Gaskins „Techno- 

Vernacular Creativity and Innovation at the African Diaspora and 

Global South”. Gaskins analizuje rodzime strategie podejścia do 

technologii. Strategie te podważają istniejącą politykę związaną 

z zaawansowaną technologią, która faworyzuje społeczności 

posiadające zasoby materialne i intelektualne. Autorka twierdzi, 

że „technologie to nie tylko narzędzia, którymi się posługujemy, ale siły 

aktywnie zmieniające rzeczywistość”.

Aplikacja została stworzona we współpracy z PING IT.
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 THE MOON

Artists can teach us the forgotten art of observing astrological bod-

ies and remind us of their rich symbolism. Dobrawa Borkała and 

Samia have created the project Lunarium which reflects the way our 

emotions and behaviors (especially those related to the menstrual 

cycle) depend on the phases of the moon. The authors design a Moon 

mandala, a notebook that lets one observe the changes in one’s body 

depending on the moon month. Images of the moon — in Kasia 

Kukuła’s painting Full Moon 2 or Bartek Buczek’s Winter series VIII — 

highlight its hypnotizing and mysterious influence. According to old 

beliefs, moonlight had a positive effect on vampires and drowned 

men and could also invigorate demons and cause madness. Night-

time is when the otherworld has more power to affect reality, so for 

example potions prepared at night are more effective. 
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Twoje artystyczne działania koncentrują się na inspirowaniu 
zmian społecznych, natomiast ostatnie prace, jak wystawa 
w Kronice pt. „Długi marsz przez instytucje”, zwrócone są 

w stronę duchowości, dawnych wierzeń i praktyk oraz interpre-
towania przyrody jako źródła mocy. Co skłoniło cię do wykorzy-

stania tych wątków?

Natura i roślinność to coś, co towarzyszy mi od dawna. To nie tak, 

że dopiero podczas wystawy w Kronice zaczęłam się tym zajmo-

wać. We wcześniejszych działaniach również starałam się kon-

ceptualizować możliwość opowiadania o roślinach i naturze, po-

ruszając bardzo aktualne problemy i kwestie społeczne. Częścią 

moich projektów wrażliwych feministycznie czy queerowo jest 

problematyka i podmiotowość roślinna. Wykorzystuję te wątki, 

mając na uwadze, że można traktować queerowość, czy właśnie 

podejście feministyczne, nie jako problem konkretnej mniejszości, 

ale raczej jako kwestię włączania podmiotów na świecie — co jest 

związane z empatią i wrażliwością, która nie jest tylko wrażliwo-

ścią gatunkową. Teraz bardziej rozumiem połączenia pomiędzy 

przestrzeniami, które kiedyś traktowałam jak oddzielne ścieżki 

twórczości. Z jednej strony moje zainteresowania oscylują wokół 

posthumanizmu, z drugiej — wokół kwestii społeczno–politycz-

nych. Dlatego bardzo się cieszę, że te dwie ścieżki się połączyły. 

Natomiast innym wątkiem jest aspekt magiczno–rytualny, o którym 

wspomniałaś. Podczas pracy i researchu do tej wystawy bardzo 

długo badałam różne sposoby i formy prawicowych wypowiedzi, 

prawicowego dyskursu intelektualnego oraz tworzenia teorii spi-

skowych. Zaczęłam śledzić, w jaki sposób, konkretnie na polskim 

gruncie, dochodzi do pojawiania się pewnych wątków, jak zmienia 

się znaczenie słów, w jakich przestrzeniach albo jakimi słowami 

Ćwiczenia Duchowe

Książka Ćwiczenia duchowe  to projekt, w ypełniający lukę                              

w badaniach nad twórczością polskich artystek i artystów, 

odnośnie współczesnych potrzeb i realizacji myślenia magicznego. 

Na publikację składają się wywiady z Edną Baud, Dobrawą Borkałą, 

Bartkiem Buczkiem, Justyną Górowską, Kasią Kukułą, Pauliną 

Ołowską, Lilianą Piskorską, Markiem Rachwalikiem i Agatą 

Słowak, przeprowadzone przez malarkę Agatę Szymanek. 

Książka została opublikowana w 2020 roku jako efekt badań naukowych 

prowadzonych na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.



PROJEK T Y  K U R AT OR SK IE



Farmaceutka

Fa r m a c e u t k a  m a  w i e d z ę  n a  t e m a t  s u b s t a n c j i ,  l e k ó w, 

ludzkiego ciała , bakterii i  wirusów, w dodatku tą wiedzę 

musi systemat ycznie rozw ijać.  Praca w aptece w ią żę się 

z dużą odpowiedzialnością (prawną i finansową), jeżdżeniem w nocy 

do domu klienta, nocnymi dyżurami, zmaganiem się z dużą ilością 

osób, która codziennie przychodzi do apteki, nieprzystosowanym 

i zmiennym dofinansowaniem leków przez państwo. Jest to temat, 

o którym warto opowiedzieć, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z

 pandemią oraz jej ekonomicznymi konsekwencjami. Projekt został 

zrealizowany wraz z farmaceutkami mieszkającymi na terenie 

województwa śląskiego, które zostały zaproszone do wzięcia 

udziału w serii warsztatów artystycznych.

Celem projektu było spotkanie farmaceutek, poznanie ich historii 

oraz warunków, w jakich pracują. Efektem współpracy jest 

wystawa „Ogród Balsamiczny – Farmaceutka”, która odbędzie się 

w Muzeum Miejskim w Tychach w 2021 roku. Na wystawie zostaną 

zaprezentowane prace wykonane przez uczestniczki warsztatów 

oraz artystów i artystki. Prezentowane obrazy, rysunki, fotografie 

i obiekty nawiązują do sztuki traktowanej jako symboliczny akt 

uzdrawiania. Zachodnie podejście do życia i medycyny zostaje 

zakwestionowane w poszukiwaniu miejsca na alternatywne 

metody opieki. 

W wystawie biorą udział: Ryszard Bejnarowicz, Ewa Ciepielewska, Suet 

Yi Chan, Sylwia Daniluk, Maja Krysiak, Kasia Kukuła, Jolanta Mrożek, 

Marta Niedbał, Maja Krysiak, Nina Paszkowski, Natalia Rojek.

Ryszard Bejnarowicz

Nina Paszkowski

Jolanta Mrożek

Nina Paszkowski



EdUKACJA

The New Centre for Research & Practice, od 2020 

What Could/Schould Curating Do? Program Kuratorski, 2020   

Środowiskowe Studia Doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, 

2014 — 2019 (Ph. D.)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 2009 — 2014 (MA)

University of Castilla–La Mancha, 2011 — 2012

NAGROdY, WYRÓŻNIENIA, GRANTY, STYPENdIA

2021 Nagroda równorzędna na I Biennale Malarstwa “Lubelska Wiosna”

2020 Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury

2020 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci”

2019 Grant badawczy z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

 “Młodzi naukowcy”

2019 Finał 44 Biennale Malarstwa Bielska Jesień

2017 Grand Prix w Konkursie Nowa Awangarda, Galeria Szyb Wilson

2016 Nagroda Anonimowego Fundatora w 12 Konkursie Gepperta

PUBLIKACJE

2020 “Kobieta falliczna. Rozmowa z Agata Słowak”, Szum

2020 “Ćwiczenia duchowe”, Akademia Sztuk Pięknych w Katowiach

2018 Ilustracja do listopadowego horoskopu, “Vogue Polska”, No.9

WYSTAWY INdYWIdUALNE

2019  Opętani, Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie, Warszawa, PL,

2019  Dzień Noc, Galeria M2, Mysłowice, PL, 

2019  Poganka, Rondo Sztuki, Katowice, PL, 

2018  Dni Dnia, Kolonia Artystów, Gdańsk, PL, 

2017 Hypnagogia, Christmas Steps Gallery, Bristol, uk, 

2015 Wivarium, Muzeum Miasta Mysłowice, Mysłowice, PL, 

2015 Cabinet, Art Center of Stara Zagora, Stara Zagora, BG,

WYSTAWY GRUPOWE

2021 Lubelska Wiosna, Centrum Spotkania Kultur, Lublin, PL

2020 Wcielenie, Galeria Naga, Sosnowiec, PL

2019 Wystawa finałowa 44 Biennale Malarstwa Bielska Jesień, Bielsko-Biała, PL

2017 Czułość, Strefa Art, Tychy, PL

2017 Connect, Rondo Sztuki, Katowice, PL

2017 Connect, Hornsey Town Hall Arts Centre, London, uk

2016 12 Konkurs Gepperta, Galeria BWA, Wrocław, PL

2016 inSPIRACJE, Narodowe Muzeum w Szczecinie, Szczecin, PL

2016 B#side War, City Hall in Casara della Delizia, Casara della Delizia, IT

2016 Półonoc — Południe, Wielka Zbrojownia — Galeria ASP w Gdańsku,  Gdańsk, PL

2015 Aalborg Surreal vol.3, Ved Stranden 13, Aalborg, Dk

2015 Transkrypcja, Zamek Sielecki, Sosnowiec, PL

2015 9 Triennale Grafiki Polskiej, Muzeum Śląskie, Katowice, PL

2015 Absolwent, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice, PL

2015 Podróż do granic utopii, Miejsce Sztuki 44, Świnoujście, PL

2015 Montaż Atrakcji, Galeria Odlotowa, Ożarowice, PL

2015 Półonoc — Południe, Galeria Szyb Wilson, Katowice, PL

2014 Polska wystawa na DUMBO Arts Festival orgnizowana przez Konsulat RP w Nowym 

Jorku, Little Poland Gallery, Nowy Jork, uS

2014 Najlepsze Dyplomy ASP, Wielka Zbrojownia — Galeria ASP, Gdańsk, PL

2011 Visual Art Competition Fernando Zóbel, Caja Castilla–La Mancha, Cuenca, ES

WARSZTATY

2021 Pszczoły i miecz kontestacji, VI Filozofikon, Uniwersytet Śląski, Katowice, PL

2020 Warsztaty Równowagi, Galeria BWA w Katowicach, Katowice, PL

2020 Ogród balsamiczny, Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy, PL

donarossa@gmail.com 

agataszymanek.com

instagram.com/agata.szymanek

+48 691 954 325

AGATA SZYMANEK

CV



Conversation  | 193 × 193 | Oil on canvas | 2018
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