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AVANT Volume III, Number 2/2012 www.avant.edu.pl/en 
 

483

 

Oglądając Pani obrazy można odnieść wrażenie, że stara się Pani kompozycyjnie 
połączyć linie wielu spojrzeń. Na co spoglądają postacie z Pani obrazów? Czy ich 
spojrzenia są skierowane na zewnątrz, czy do wewnątrz? Na świat obrazu czy na 
widza? 

Rzeczywiście, ciekawe spostrzeżenie! Oczy z moich obrazów patrzą na zewnątrz, ale 
tylko gdy są same. Postacie często kontemplacyjnie spoglądają w swoje wnętrze, o ile 
oczywiście nie patrzą wprost na widza. Kiedy w młodości malowałam swoje pierwsze 
portrety, moi mecenasi twierdzili, że oczy z obrazów zdawały się podążać za prze-
mieszczającym się widzem. To stwierdzenie jest chyba nadal prawdziwe w odniesie-
niu do niektórych postaci na moich obrazach.  

Czasami kiedy maluję, moja kreatywność sprawia, że wzory rozrastają się w różnych 
kierunkach. Mam zwyczaj malować dopóki nie czuję, że obraz jest „wyważony” czy po 
prostu „prawidłowy”, po skończeniu pracy zazwyczaj widzę kilka możliwych interpre-
tacji. To ciekawy sposób na wejrzenie w głąb własnej psychiki, poznanie własnego 
umysłu. Znajomy artysta stwierdził, że nadal w jakimś sensie maluję portrety, ale te-
raz skupiam się na moim wnętrzu, a nie na jego oprawie.  

 

Boski symbol bezcielesnego oka, które wszystko widzi i wie, budzi jednocześnie 
fascynację i przerażenie. Czy oczy na pani obrazach są samodzielnymi organami 
pozwalającymi na połączenie wymiaru materialnego z wymiarem niematerial-
nym? Czy są czymś w rodzaju kartezjańskiej szyszynki, która miała spajać roz-
dzielony umysł i ciało?  

Oczy unoszące się na moich obrazach są z pewnością symboliczne. Właśnie o to mi 
chodzi, mają nas łączyć ze światem niematerialnym. Te oczy są oknem na inny świat, 
łączą wyobrażony świat sztuki i świat widza. Są pomostem zrodzonym z emocji, dzięki 
któremu możemy zagłębić się w to, co dzieje się w tym innym wymiarze.  

 

Niektóre z Pani późniejszych prac przypominają obrazy, które można zobaczyć w 
kalejdoskopie lub pod mikroskopem. Co inspiruje te wielobarwne, halucynacyjne 
formy, organiczne zrosty? Mikrobiologia czy witraże?  

Właściwie po trochu i jedno, i drugie. Uwielbiam witraże. Gdy zaczynałam malować, 
zwrócono mi uwagę, że moje akrylowe obrazy mają w sobie coś z witraży. Oczywiście, 
spróbowałam własnych sił w witrażownictwie (kiedyś pracowałam dla armii jako 
technik elektronik, więc miałam wprawę w lutowaniu). Jednak później okazało się, że 
witraże są dla mnie zbyt ograniczoną artystycznie formą wyrazu. Przeszkadzało mi 
głównie, to że linie ramek nie były wystarczająco cienkie i wszystkie musiały się ze 
sobą łączyć, dlatego zaczęłam malować sztuczne witraże. To było ciekawe doświad-
czenie, w witrażach podobały mi się zwłaszcza żywe i dynamiczne kolory.  
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Przypuszczam, że elementy organiczne pojawiają się na moich obrazach, dlatego że po 
ukończeniu liceum zaczęłam studiować biologię. (Każdy artysta potrzebuje jakieś pra-
cy zarobkowej, więc pomyślałam, że biologia to będzie dobry wybór). Można powie-
dzieć, że stałam się swego rodzaju naukowcem. Później prawdopodobnie z tego same-
go powodu zdobyłam dyplom inżyniera elektryka. Stąd wzięły się moja drobiazgowość 
i uwielbienie dla matematyki. To właśnie one ukształtowały właściwe mi poczucie 
piękna i znajdują swój wyraz w moim stylu malarskim.   

 

Czy mogłaby Pani w paru słowach opowiedzieć o tym, co Panią inspiruje? Do ja-
kich tematów wraca Pani w swojej twórczości?  

Integralną częścią większości moich obrazów są wzory, ręcznie wykonane fraktale84 i 
migoczące harmonie kolorów. Ale jakieś główne inspiracje? Przypuszczam, że przyro-
da to jedna z nich. Nieustannie fascynuję się grą kolorów i cieni w otaczającym mnie 
świecie. Lubię myśleć, że czasami maluję światłem, to też jest źródło inspiracji. W mo-
im malarstwie powraca też temat osobistego rozwoju i doświadczenie przekraczania 
własnych granic. Uważam, że sztuka jest jedyną drogą do poznania własnego ja.  

 

Bliżej Pani do surrealizmu czy ekspresjonizmu? Jak opisałaby Pani swój dojrzały 
styl? 

Może to się wyda zaskakujące, ale wybrałabym ekspresjonizm, bo malując przede 
wszystkim wyrażam swoje wnętrze. Zawsze uważałam, że artyści mogą mówić tylko 
własnym głosem, a jeśli mają szczęście, ich głos może poruszać innych.  

 

Czy mogłaby Pani wskazać trzech artystów, którzy mieli decydujący wpływ na 
kształt Pani techniki malarskiej? 

To nie jest trudne zadanie: Salvador Dali, Emily Carr i sztuka Indian ze szczepu Haida, 
zamieszkujących zachodnie wybrzeże Kanady. Zamiast trzeciego artysty wymieniłam 
sztukę indiańską, bo łatwo zauważyć jej wpływ na moje obrazy i nie sposób go pomi-
nąć. Wpływ sztuki indiańskiej na moje obrazy jest tak silny, że dokładnie przeszuka-
łam swoje drzewo genealogiczne i okazało się, że mam indiańskie korzenie. Mój dzia-
dek był kanadyjskim Metysem, jego przodkowie byli potomkami członków plemienia 
Kri i brytyjskich kolonizatorów.  

 

 

                                                             
84 Według definicji podanej przez Kerry’ego Mitchella w Manifeście Sztuki Fraktalnej „sztuka fraktalna to 
dziedzina, w której polu zainteresowań znajdują się struktury fraktalne bądź zbiory, które charakteryzuje 
ich własna nieskończoność (fragment struktury przypomina jej całość) oraz nieskończony stopień dokład-
ności odwzorowania ich szczegółów niezależnie od przyjętej skali. Fraktale tworzone są głównie za pomocą 
komputerów, dzięki zastosowaniu numerycznych procedur iteracyjnych” (tłum. J. Wierny). Więcej informa-
cji można znaleźć na stronie http://www.fractal.art.pl (Data dostępu 23 listopada 2012).  
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Jeden z obrazów wydrukowanych przez Avant został zainspirowany Tolkienow-
ską krainą elfów.  

Czy literatura jest ważna dla Pani jako artystki?  

Tak, dużo czytam i, krótko mówiąc, przeczytałam większość książek Tolkiena kilka 
razy. Można powiedzieć, że jestem zagorzałą fanką literatury fantasy. To mój ulubiony 
gatunek literacki.  

Rysunek, o którym wspominasz, jest jednym z moich ulubionych tegorocznych prac. 
Podoba mi się tak bardzo, że w ostatni weekend skończyłam malować obraz akrylowy 
oparty na tym rysunku. Obraz różni się trochę od rysunku, bo nie skopiowałam go za 
pomocą siatki czy innych technik. Spoglądając na rysunek, po prostu odręcznie prze-
rysowałam go na płótno. Płótno jest innym medium, więc obraz wygląda nieco ina-
czej. Jednak podoba mi się, bo obraz ma bardziej symetryczną kompozycję niż rysu-
nek, a zestawienie głębokich ciemnych barw i jaskrawych jasnych kolorów z harmo-
nią barw uzupełniających sprawia, że całość jest inaczej odbierana przez widza.  

  

Na swojej stronie internetowej wspomina Pani o fascynacji grafiką komputerową.  

Jak, pani zdaniem, powinno wyglądać malarstwo w dobie cyfryzacji? 

Tak, grafika komputerowa to moim zdaniem nowy wspaniały świat, nowa granica 
ekspresji artystycznej. Grafika stwarza nową przestrzeń kreatywności i tak jak techno-
logia czy internet nieustannie ewoluuje. Jak na złość jeszcze jej do końca nie opanowa-
łam, ale to tylko kwestia czasu.  

 

W swoich pracach bardzo często posługuje się Pani formami organicznymi lub 
naśladującymi organiczne. Czy można powiedzieć, że Pani malarstwo jest niejako 
ekologiczne, wyraża tęsknotę za życiem blisko natury?  

Zgadzam się, ale nie sądzę, że wyrażam tęsknotę za życiem blisko natury. Staram się 
wyrazić swój związek ze światem i uczucia związane z życiem w ogóle. Widzę wiele 
piękna w formach organicznych, bo na początku swojej drogi artystycznej skłaniałam 
się ku realizmowi (właściwie malowałam tylko realistycznie! Pierwszy obraz abstrak-
cyjny namalowałam jako prawie dorosła osoba. Zupełnie tak jakbym była zbyt sztyw-
na, by móc zrozumieć, na czym polega abstrakcja).  

Punktem wyjścia sztuki realistycznej jest interpretacja przyrody. Z mojego punktu 
widzenia to, co abstrakcyjne nie musi być bezkształtne i nieokreślone. Każde dzieło 
sztuki jest osobnym światem. Tak jak dobry pisarz fantasy buduję świat, nadaję mu 
jego własną głębię i ostrość.  
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Wróćmy jeszcze na chwilę do natury, tym razem w sensie bardziej przyziemnym. 
Czy można powiedzieć, że krajobrazy Nowej Szkocji są inspiracją dla Pani twór-
czości?  

Oczywiście, ale nie jako temat, tylko pejzaż emocjonalny. Z czasem przestałam kopio-
wać świat zewnętrzny. Zawsze byłam zdania, że jako artyści widzimy więcej niż inni 
ludzie. Czasami udaje mi się patrzeć innymi oczami, wtedy świat wokół mnie jest jak 
obraz, a Nowa Szkocja wygląda jak gdyby ktoś namalował ją pędzlem. Szczególnie 
lubię spoglądać w ten sposób w niebo albo na dalekie wzgórza. To bardzo sugestywne 
wrażenie.  

 

Więcej o malarce na: http://www.teresa-young.net/information/ 

 


