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Wszystkie prace powstały w maju i czerwcu 2019 roku. Wykonane
są techniką mieszaną na papierze. W użyciu były następujące media:
farby ecoline, tempery, akwarele, akryle, a także kredki, pastele,
długopisy. Fragmenty fotografii rodzinnych wklejono w prace
na stronach: 5, 11, 19, 22, 26.

All works were created in May and June 2019. They were made
using mixed media on paper: Ecoline paints, tempera paints,
watercolours, acrylics, as well as crayons, pastels and pens.
Fragments of family photographs have been pasted into works on
pages 5, 11, 19, 22 and 26.

Nie bój się, córeczko | Don’t Be Afraid, Baby Girl, 23,5 × 30 cm
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Witaj, smutku! | Hello, Sadness, 29,5 × 22 cm
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Trójca | Trinity, 31,5 × 43,5 cm
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W kokonie II | In the Cocoon II, 22,5 × 29 cm
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Samotność | Loneliness, 26,5 × 33 cm
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W kokonie | In the Cocoon, 22 × 30 cm

13

14

Śnimy o sobie | We Dream of Each Other, 28,5 × 20,5 cm
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Śnimy o sobie II | We Dream of Each Other II, 23 × 30 cm
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Siostrzeństwo | Sisterhood, 44,5 × 33 cm
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Samotność II | Loneliness II, 26 × 33 cm
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Choroba jest nieznanym.
Niesie strach i niesie nadzieję. Bywa więzieniem i wyzwoleniem.
Bywa podróżą.
Choroba jest raną, szczeliną w duszy i ciele, wyrwą. Jest także
dziurką od klucza, przez którą zerkamy w głąb siebie.
Otwiera nowy rozdział, nową opowieść, nowe obrazy.
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Filozof medycyny, lekarz i eseista prof. Andrzej Szczeklik
stwierdza: „Medycyna i sztuka wywodzą się z jednego pnia.
Obie biorą początek w magii”.
W malarstwie Katarzyny Karpowicz sztuka i medycyna splatają
się w nierozdzielną magiczną całość, medycyna staje się magią,
a osobiste doświadczenie choroby i powrotu do zdrowia czyni
opowieść wzruszająco prawdziwą.
Małgorzata Czyńska, Wojciech Tuleya

Illness is an unknown.
It carries fear and brings hope. It can be a prison or liberation.
It can be a journey.
Illness is a wound, a crack in the soul and body, a crater. It is also
a keyhole through which we peek into ourselves.
It opens a new chapter, a new story, new images.
Philosopher of medicine, doctor and essayist Professor Andrzej
Szczeklik states, “Medicine and art come from the same source;
they both begin with magic.”
In Katarzyna Karpowicz’s paintings, art and medicine intertwine
into an inseparable magical story, medicine becomes magic, and
the personal experience of illness and recovery makes the story
touchingly true.
Małgorzata Czyńska, Wojciech Tuleya
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Za zasłoną | Behind the Curtain, 37,5 × 31,5 cm
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Punkt widzenia lekarza
Adam Szczuciński
Pamiętam, jak na studiach preparowaliśmy ludzką kończynę. Ostrożnie oddzielałem skalpelem
skórę od tkanki, by ujrzeć nerw, żyłę, tętnicę. Z wiadra wyjmowałem ludzkie serce, niosłem
je w dłoniach jak martwe pisklę. Pochylaliśmy się potem nad biednym ciałem, by zrozumieć
źródło choroby, by nauczyć się z nią walczyć. Błędni rycerze, zagubione dzieci w zbyt dużych
kitlach, śmiesznych czepkach, w maskach, których nie potrafiliśmy jeszcze dobrze zawiązać
z tyłu głowy.
Dawniej przyczyny chorób odczytywano ze snów, z wnętrzności zwierząt, z lotu ptaka, leczono
za pomocą amuletów, talizmanów. Dostałem kiedyś od brata zawinięty w starą boliwijską
gazetę i obwiązany grubym kolorowym sznurkiem niewielki pakunek — po przecięciu sznurka
i odwinięciu zwojów papieru zobaczyłem cztery chude nogi, niewielki tułów i zbyt dużą, jakby
ptasią głowę. Amulet — wysuszony płód lamy — z targu czarowników w La Paz miał chronić
mnie przed chorobami. Profesor Andrzej Szczeklik pisał: „Medycyna i sztuka wywodzą się
z jednego pnia. Obie biorą początek w magii”. Doktor Wanda Błeńska, lekarz trędowatych,
wspominała: „Niemal każdy chory, zanim przyszedł po pomoc do nas, odwiedzał wpierw
szamana […]. Panowało wśród ludności przekonanie, że trąd spowodowany jest rzuceniem
przekleństwa i uroku lub przekroczeniem tabu, a na to mógł pomóc tylko czarownik […].
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Kolej rzeczy | The Order of Things, 36 × 48 cm
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By urok odwołać, dwóch lub trzech czarowników siadało na desce ponad gotującym
się w glinianym naczyniu ofiarnym kozłem. Jeśli naczynie gliniane pękało, oznaczało to
niemożność odczynienia uroku, co jednakże prawie się nie zdarzało, z uwagi na możliwość
straty ofiarnego koziołka”.
Nie, lekarz nie jest magiem. Lekarz to ten, kto słucha, kto trzyma za rękę. Czasem leczy ciało
trucizną, czasem przy użyciu skalpela, dłuta, igły i nici naprawia, zszywa warstwy duszy.
Często widzi, jak wykluwa się śmierć, widzi jej błyszczące ślepia u wezgłowia. I stoi bezradny
jak strach na wróble, którego nie boją się zuchwałe ptaki. Stoi w łachmanach i dziwacznym
kapeluszu, ale jest, nie odchodzi, trzyma za rękę.
W nowych pracach Katarzyny Karpowicz lekarz jawi się nam jako czuły konstruktor,
delikatny stroiciel, choć czasem przybiera postać zamaskowanego sprawcy (ale nigdy
oprawcy). To nie medycy są tu jednak najważniejsi. Bezwiednie stajemy po stronie zranionej
kobiety, to jej przeżycia nas interesują, to z nią współodczuwamy niepokój, smutek, lęk.
To przy niej czuwamy, to z nią śnimy o bezpiecznej przestrzeni. To wraz z nią nabieramy
głęboko powietrza do płuc, liczymy upływające sekundy. Siła talentu artystki sprawia, że wobec
tych niewielkich prac naprawdę nie da się przejść obojętnie, infekują pamięć, jak powidoki
pozostają na siatkówce, nawet gdy zamkniemy oczy.
Postać dziewczyny przykryta zwiewnym namiotem czy śpiworem, ktoś podaje jej tlen przez
długi wężyk — to scena jak z mitu, ale jednocześnie czujemy, że bardzo prawdziwa. Może to
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Nie bój się, córeczko II | Don’t Be Afraid, Baby Girl II, 23,5 × 30 cm
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hodowla ludzkich ciał albo podtrzymywanie życia w zaświatach? A ta dziewczyna w prawie
przeźroczystej białej koszuli, co przysiadła na podkurczonej nodze, prawą dłonią chwyta się za
głowę, może ma migrenę albo właśnie kogoś straciła, obok niej mężczyzna, duch, pocieszyciel.
Artystka pozwala nam, widzom, tworzyć własne historie, domyślać się znaczeń, prowadzić
wątki, jak chcemy. Czasem można zobaczyć w tle rysunku różnobarwne plamy, jakby ślady po
próbach wywołania obrazu, wydobycia postaci z niebytu, nadania snom i marzeniom realnych
ram. Próbach — dodajmy — niezwykle udanych.
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Kurtyna w górę | The Curtain Rises, 36 × 48 cm
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A physician’s viewpoint
Adam Szczuciński
I remember that when I was a medicine student, my classmates and I dissected a human limb:
I carefully separated skin from tissue with a scalpel to reveal a nerve, a vein or an artery. I took
out a human heart from a container and carried it in my hands like a dead nestling. Then we
would stoop over the wretched corpse to understand the source of the illness and learn to fight
it. Knights errant, we were lost children clad in oversized lab coats, with funny caps and masks
that we could not even tie properly.
In the past, causes of illnesses were read from dreams, animal entrails and bird flights, and
amulets and talismans were believed to be cures. Once my brother gave me a small package
wrapped in an old Bolivian newspaper and tied with a piece of thick colourful string.
On removing the string and paper I saw four thin legs, a small thorax and an oversized birdlike
head. The amulet, a dried llama foetus from a witch-doctor market in La Paz, was supposed to
protect me against illness. Prof. Andrzej Szczeklik claimed, ‘Medicine and art come from the
same source; they both begin with magic’. Dr Wanda Błeńska, who treated lepers, wrote thus:
‘Almost every one of our patients, before coming to us, visited a shaman first (…). The locals
believed leprosy to be caused by a curse or an evil spell, or to be a punishment for breaking
a taboo; hence only a shaman could help (…). To lift the curse, two or three witch-doctors
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Tlen | Oxygen, 31 × 32 cm
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sat on a bench over a scapegoat cooking in a clay pot. If the clay pot broke, it meant that
the curse could not be lifted; this, however, happened rarely since no one wanted to lose the
sacrificed goat.’
Physicians are not magicians. Physicians are people who listen and hold your hand. At times
they use poison as medicine, at times they use a scalpel, chisel, needle and thread to repair
and stitch together layers of the soul. They can often see death hatching, its eyes glowing
at a patient’s bedside. They stand helpless like a scarecrow facing fearless, audacious birds.
Dressed in a scarecrow’s rags and a bizarre hat, they stay put, refuse to walk away and hold the
patient’s hand.
In the latest works by Katarzyna Karpowicz a physician appears to be a sensitive constructor
and a delicate tuner of instruments, though they sometimes changes into a masked agent
(but never a killer). However, physicians are not the most important people here. Unwittingly,
we empathise with the injured woman, we are interested in her experience and we feel her
anxiety, sadness and fear. It is with her that we keep vigil and dream of a safe space, take deep
breaths and count the elapsing seconds. The artist’s powerful talent makes it truly impossible to
remain indifferent to her small-sized images; they infect the memory and stay like afterimages
on the retina after we close our eyes. The figure of a girl is covered with a sheer tent or sleeping
bag, and someone is administering oxygen through a long tube — this is a myth-like scene
and yet a very life-like one. Is this a facility for farming human bodies or sustaining life in the
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Otwarcie | Opening, 48 × 36 cm
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afterworld? How about this girl in an almost transparent white shirt, sitting with one knee
bent, supporting her head with her right palm: is she suffering a bout of migraine or has she
lost someone? Beside her is a man, a soothing ghost. The artist allows us viewers to create
our own stories, guess at meanings, conjecture however we want. At times, one can discern
colourful blots in the background, resembling traces of attempts at developing an image,
conjuring figures out of nothingness and providing real frames to dreams. Allow me to add
that these attempts are exceptionally successful.
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Naga | Nude, 29 × 21 cm
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Na wylot | Straight Through, 35 × 48 cm
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Srebrzysta
Małgorzata Czyńska
Elektryczny skalpel sunął łagodnie po plecach dziewczyny. Nawet w miejscowym znieczuleniu
pacjentka odebrałaby cięcie jak pieszczotę. Teraz jednak spała głęboko. Musiała spać, żeby
mogli zrobić to, co chcieli. Ciało rozpękło się w szczelinę w kształcie wydłużonego migdała.
Oko się otwarło. Już! Na to czekali.
36

Stłoczyli się w zwartą grupkę, niecierpliwi, w jakimś uroczystym oczekiwaniu, wyciągali
szyje, pochylali głowy nad okiem. Pierwszeństwo zejścia w głąb miał Profesor. Na towarzyszkę
wyprawy wybrał Asystentkę. Denerwowała się, to miał być jej pierwszy raz. Do tej pory
pozwalano jej tylko zajrzeć w głąb. Ale wzrok zatrzymywał się na migoczącej ścianie obrazów.
To było jak halucynacje, w które każdy pragnął się zanurzyć. Od dawna była na to gotowa.
Teraz jednak zawahała się, zatrzymała. Obraz zakrywała czerwona zasłona.
— Dlaczego ona tak krwawi? — zapytała Asystentka, odwracając wzrok od szczeliny.
— Jest mała. Niewysocy ludzie krwawią mocniej. Musimy zejść niżej, odsunąć kotarę.
Pójdę przodem. Niech pani się mnie trzyma. Żadnych gwałtownych ruchów. Opanowanie.
Naszym celem jest drzewo. Nie muszę tego powtarzać — odparł Profesor.

— Jeśli nie czujesz się na siłach, to ja pójdę — wyrwał się Drugi Asystent. W jego głosie
pobrzmiewała niecierpliwość nałogowca. Kto raz zszedł w głąb, przestawał wierzyć w to,
co na powierzchni.
Spojrzeli na niego karcąco. Profesor milczał. Drugi Asystent zmieszał się, poprawił maskę.
— Zwiększam dawkę tlenu — powiedział Anestezjolog.
Tlen wyostrzył obraz, kolory zdawały się świecić niczym drogocenne minerały.
Byli geologami, schodzili w głąb. Czuli ją, stawali się nią i przeżywali jej miłości. Krąg miłości
był ekstatyczny, zamykał ich w miękkich błonkach baniek, ale zawsze kończył się łzami.
Bańki w końcu pękały. Słona woda wsączała się w fartuchy. Profesor i Asystentka otarli twarze
chustkami, które ze sobą zabrali. Byli przygotowani na łzy.
Kolejne warstwy pokazywały, jak powstała. Zawierały spojrzenia, dotyk, głosy przodków.
Oczy, włosy, miękkość ciał przenikały się w mżącej masie. Raz była mężczyzną, raz kobietą.
Matką, ojcem, starcem, młodzieńcem. Profesor i Asystentka zaczynali się pocić w cieple
otaczających ich oddechów.
W końcu do niej dotarli. Kobieta embrion leżała skulona na mchu. Chronił ją namiot utkany
z czułości rodziców.
— Mamy genotyp — powiedział Profesor.
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— Mamy — powtórzyła Asystentka. Nie ruszyli się z miejsca. Wzbierała w nich miłość do
dziewczyny i pierwotny lęk o nią. Asystentka wyciągnęła ramiona. Profesor ją powstrzymał:
— Co pani wyprawia!
Zmieszała się, cofnęła o krok. Chciała zasłużyć na jego uznanie, a tu taki brak profesjonalizmu.
Zgubne emocje. Zacisnęła wargi, sztywno kiwnęła głową.
— Drzewo? — spytała.
— Nie tak szybko — odmruknął.
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Zaczął zdejmować ubranie. Ruchem głowy nakazał jej zrobić to samo. Tym razem się nie
zawahała. Szybko zrzuciła fartuch, maskę, szpitalne buty.
Położyli się na mchu, wpatrzeni w oczy pobłyskujące na ścianach namiotu, jak w gwiazdy.
Poznanie przychodziło wraz z uczuciem ukojenia. Czuli pulsowanie jej serca, jej krwiobiegu,
którego gałęzie pięły się i plotły po ścianach namiotu.
— W atlasach anatomicznych drzewo jest czerwone — powiedziała Asystentka.
— Tak to wygląda z zewnątrz — pouczył Profesor.
Poznali już korzenie i pień. Byli dendrologami.
— Lipa — powiedział Profesor.

— Lipa — powtórzyła Asystentka.
Kołysali się dalej w rytmie oddechu śpiącej kobiety. Kołysał się namiot, drżały gałęzie, zaczęły
na nich spadać liście. Były młode i delikatne. Brodzili w nich palcami. Nagle coś zaszeleściło
i profesor uniósł do oczu zeschnięty liść.
— Jak pani ocenia? — podsunął liść na wyciągniętej dłoni w stronę Asystentki.
— Lipa srebrzysta — odpowiedziała.
— Zgadza się — potwierdził diagnozę Profesor. Rozkruszył chory liść w palcach na proch.
Wstał i zaczął się ubierać.
— Srebrzysta — potoczyło się echo na górze. Salę operacyjną zalało światło.
— Wracamy — powiedział Profesor do Asystentki.
— Wybudzam pacjentkę — oznajmił Anestezjolog.
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Kołysanka | Lullaby, 22 × 30 cm
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Kołysanka II | Lullaby II, 21,5 × 29 cm
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Silver
Małgorzata Czyńska
The electric scalpel slid gently over the girl’s back. Even with a local anaesthetic, the patient
would feel the cut as nothing more than a caress. But now, she was in a deep sleep. She had
to be so they could do what they wanted. The body split into a slit the shape of an elongated
almond. The eye was open. Now! This was what they were waiting for.
42

They came together in a tight group, impatient, in a solemn expectation, craning their necks,
bowing their heads over the eye. The Professor had the privilege of being the first to descent into
the depths. As his expedition companion, he chose the Assistant. She was nervous, it would be
her first time. Until now, she had only been allowed to look into the depths. But her eyes stopped
on the blinking wall of images. They were like hallucinations that everyone wanted to immerse
themselves into. She had been ready for this for a long time. But now she hesitated, stopped.
The image was covered by a red veil.
“Why is she bleeding so much?” The Assistant asked, turning her eyes away from the slit.
“She’s petite. Short people bleed more. We have to go deeper, move the curtain. I’ll go first.
Hold on to me. No sudden movements. Steady. Our target is a tree. I hope I don’t have to
repeat myself,” the Professor answered.

“If you don’t feel up to it, I’ll go,” the Second Assistant blurted out. The impatience of an addict
resonated in his voice. Everyone who went down even once ceased to believe in what was on the
surface.
They looked at him in rebuke. The Professor was silent. The Second Assistant, flustered,
adjusted his mask.
“I’m increasing the dose of oxygen,” said the Anaesthesiologist. The oxygen focused the image,
the colours seemed to shine like precious minerals.
They were geologists, descending into the depths. They felt her, became her, and experienced
her love. The circle of love was ecstatic, locking them in the soft membranes of bubbles, but
it always ended in tears. The bubbles ultimately all burst. The salt water soaked into their lab
coats. The professor and the Assistant wiped their faces with the handkerchiefs they brought
with them. They were prepared for tears.
Subsequent layers showed how she was made, they contained looks, touch, the voices of
ancestors. Eyes, hair, the softness of bodies melded in the thick mass. She was once a man,
then a woman. A mother, a father, an old man, a young man. The Professor and the Assistant
began to sweat in the heat of the breaths that surrounded them.
Finally, they reached her. The woman-embryo lay curled up on a bed of moss. She was
protected by a tent woven from her parents’ tenderness.
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“We have the genotype,” the Professor said.
“We have it,” the Assistant repeated. They did not move. Love and a primal fear for the girl rose
in them. The Assistant reached out for her.
“What are you doing?” The Professor stopped her. Abashed, she took a step back. She wanted
to earn his approval and instead she showed such a lack of professionalism. Damn her
emotions. She pressed her lips in a tight line and nodded stiffly.
“The tree?” She asked.
44

“Not so fast,” he muttered. He started to undress and nodded at her to do the same. This time,
she didn’t hesitate. She quickly threw off her lab coat, mask, hospital shoes.
They lay on the moss, staring at the eyes glittering on the walls of the tent, as if they were
stargazing.
Knowing came with a feeling of relief. They felt the beating of her heart, her bloodstream,
whose branches climbed and twined along the walls of the tent.
“The tree is depicted in red in anatomical atlases,” said the Assistant.
“That’s how it looks from the outside,” the Professor lectured.
They already knew the roots and the trunk. They were dendrologists.
“Tilia,” said the Professor.

“Tilia,” repeated the Assistant.
They kept rocking to the rhythm of the sleeping woman’s breathing. The tent rocked the
branches trembled, leaves started to fall on them, young and delicate. They ran their fingers
through the leaves. Suddenly something rustled and the Professor lifted a dried leaf.
“What do you think?” He held the leaf in his palm out to the Assistant.
“Tilia tomentosa,” she answered.
“That’s right,” the Professor confirmed the diagnosis. He crushed the sick leaf into dust. He got
up and started to get dressed.
“Tomentosa,” the echo rang out above them. The operating theatre was flooded with light.
“Let’s head back,” said the Professor to the Assistant.
“I’m waking the patient up,” the Anaesthesiologist announced.
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Oto ja II | This Is Me II, 29 × 22 cm
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Oto ja | This Is Me, 14 × 10 cm
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Już noc | Now It’s Night, 30 × 22 cm
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Piękny sen o mykwie | Beautiful Dream About Mikvah, 23,5 × 29,5 cm
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Katarzyna Karpowicz
Urodzona w 1985 roku w Krakówie. Studia na krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowniach prof. Leszka
Misiaka i prof. Grzegorza Bednarskiego w 2010 roku.
Rodziny cyrkowców za kulisami i na arenie, samotni pływacy
w basenach, postacie śpiące na gołej ziemi, tańczące pary.
Katarzyna Karpowicz opowiada historie o ludziach — odległych
od widza, zawieszonych w swoich światach jak w bańkach
mydlanych. Uroda tych scenek jest ważna, ale niezależnie od
motywu uwagę przykuwa refleksyjny nastrój obrazu — tu każda
postać ma swoje studium psychologiczne. Własne doświadczenie
i intuicję młoda malarka łączy z historią malarstwa — podpatruje
klasyków, próbuje się z ich tematami. W jej obrazach jest smutek
błękitnego okresu Picassa, nostalgia i umiłowanie młodości
Balthusa, ponadczasowość biblijnego pejzażu.
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2018 — Realizm, dwa spojrzenia, Galeria BWA, Bydgoszcz
2017 — Leszek Misiak i uczniowie, Galeria Centrum, Nowohuckie
Centrum Kultury, Galeria ASP, Kraków
2017 — Konfiguracje, Krakowskie Spotkania Artystyczne, ZPAP,
Bunkier Sztuki, Kraków
2017 — Mały format, wystawa ZPAP Okręgu Krakowskiego,
Galeria Raven, Kraków
2016 — Espacios, ciudades, arquitecturas, gente…, Galería de Arte
Montsequi, Madryt, Hiszpania
2016 — 8 kobiet, Konduktorownia, Regionalne Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych, Częstochowa
2015 — Abstrakcja, figuracja, współczesne malarstwo krakowskie,
MANK Galéria, Szentendre, Węgry
2015 — Salon malarstwa i rzeźby ZPAP Okręgu Krakowskiego,
Galeria Centrum, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków
2015 — Ćwiczenia, Platán Galéria, Instytut Polski, Budapeszt, Węgry
2014 — 4 x Karpowicz, Galeria Raven, Kraków
2013 — Zakynthos 2013, wystawa poplenerowa, Galeria Stalowa,
Warszawa
2012 — Sztuka ratuje życie, wystawa Katarzyny i Joanny
Karpowicz, Galeria Fundacji Promocji Sztuki Współczesnej,
Warszawa
2011 — 100-lecie ZPAP Kraków, Pałac Sztuki, Kraków
2007 — Landschaft als suggestive Vision von Licht und Raum,
Steyr, Austria
2007 — Wobec Wyspiańskiego, wystawa pokonkursowa, Szafirowa
Pracownia, Kraków

nagrody i wyróżnienia:
2019 — stypendium twórcze Fundacji Grazella im. Marii Anny
Siemieńskiej dla wybitnych młodych twórców
2019 — III miejsce w Kompasie Sztuki Młodych
2017 — II miejsce w Kompasie Sztuki Młodych
2016 — IV miejsce w Kompasie Sztuki Młodych
2015 — VIII miejsce w Kompasie Sztuki Młodych
2014 — IX miejsce w Kompasie Sztuki Młodych
2012 — XIII miejsce w Kompasie Sztuki Młodych
2012 — wyróżnienie honorowe w konkursie malarskim
Fundacji im. Franciszki Eibisch, Warszawa
2011 — Nagroda Prezesa Klubu Malarzy Związku Polskich
Artystów Plastyków za obraz na wystawie Małych Form
Malarskich, Kraków
2008 — wyróżnienie za komiks autobiograficzny w konkursie
Gutek Film, Warszawa
2005 — I nagroda w dziedzinie malarstwa na Ogólnopolskim
Biennale „Pejzaż ludzki” dedykowanym Józefowi Czapskiemu,
Kraków
2004 — I nagroda za obraz w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Współczesna Europa — ludzie i miejsca”, Katowice
2003 — I nagroda za zestaw prac w X Ogólnopolskim Plenerze
Malarskim, Jeżów
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Katarzyna Karpowicz
Born in 1985 in Kraków. Graduated from the Academy of Fine Arts
in Kraków. Painting diploma supervised by Prof. Leszek Misiak and
Prof. Grzegorz Bednarski in 2010.
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Families of circus artists backstage and in the arena, lonely
swimmers in the pools, people sleeping on bare ground, dancing
couples. Katarzyna Karpowicz tells stories about people — distant
and suspended in their worlds like in soap bubbles. The beauty of
these little scenes is essential, but regardless of the motif, what most
catches the audience’s attention is the reflective atmosphere of each
painting — every single character has got their own psychological
study. The young painter combines her experience and intuition
with the history of painting — with an eye on the old masters, she
tests herself against the themes they used. In her paintings, there is
the sadness of Picasso’s Blue Period, Balthus’s nostalgia and love of
youthfulness, and the timelessness of biblical landscapes.

individual exhibitions:
2020, August — Silver, galeriaart.pl, Warsaw
2019, October — Litte Big Life, Platon Gallery, Wrocław
2018, December — Blue Glass, Art Gallery, Warsaw
2018, April — The Theatre of the Everyday, Raven Gallery,
Kraków
2017, October — Goodbye, See You Tomorrow, Triada Gallery,
Gdańsk
2017, April — Human Histories, Promocyjna Gallery, Warsaw
2016, April — Genius loci, Artemis Gallery, Kraków
2015, October — Harold and Ernest, St Bartholomew’s Church,
Lower Basildon, UK
2014, November — The Life of the Painting, Szép Műhely Galéria,
Budapest, Hungary
2014, March — On the Way, Platon Art Gallery, Wrocław
2013, October — Katarzyna Karpowicz Paintings, Advocates’ Club,
Kraków
2013, April — Human and Animal, Mazovia Region Centre
of Culture and Arts, Elektor Gallery, Warsaw
2012, August — Horizon, Od Do Gallery, Gdynia
2012, August — Between Light and Shadow, Pharmacy Museum
of the Jagiellonian University, Kraków
2011, December — I Had a Dream, Art Gallery, Warsaw
2011, May — Transformations, BWA Gallery, Zamość
2011, May — Let’s Go to Sleep, Art Gallery, Night of the Museums,
Warsaw
2011, January — Meetings, 2 Światy Gallery, Kraków
selected group exhibitions:
2019 — Young Polish Painting, National Museum in Gdansk,
Contemporary Art Department

2019 — Art now, pre auction exhibition, National Museum
in Kraków
2018 — XIV Aniversario, Galería de Arte Montsequi, Madrid, Spain
2018 — Karpowicze, exhibition of the Karpowicz family
as part of the Capital of the Polish Language Festival,
Szczebrzeszyn
2018 — Realism, Two Perspectives, BWA Gallery, Bydgoszcz
2017 — Leszek Misiak and Students, Centrum Gallery, Nowa Huta
Cultural Centre, Academy of Fine Arts Gallery, Kraków
2017 — Configurations, Kraków Artistic Meetings, Association
of Polish Artists and Designers, Art Bunker, Kraków
2017 — Small Format, exhibition of the Kraków District of the
Association of Polish Artists and Designers, Raven Gallery,
Kraków
2016 — Espacios, ciudades, arquitecturas, gente…, Galería de Arte
Montsequi, Madrid, Spain
2016 — 8 Women, Konduktorownia, Regional Association
of Encouragement of the Fine Arts, Częstochowa
2015 — Abstraction, Figuration, Contemporary Kraków Paintings,
MANK Galéria, Szentendre, Hungary
2015 — Painting and sculpture salon of the Kraków District
Association of Polish Artists and Designers, Centrum Gallery,
Nowa Huta Cultural Centre, Kraków
2015 — Exercises, Platán Galéria, Polish Institute, Budapest,
Hungary
2014 — 4 × Karpowicz, Raven Gallery, Kraków
2013 — Zakynthos 2013, post-plein-air exhibition, Stalowa Gallery,
Warsaw
2012 — Art Saves Lives, exhibition of works by Katarzyna and
Joanna Karpowicz, Gallery of the Foundation for the Promotion
of Contemporary Art, Warsaw

2011 — Centennial of the Association of Polish Artists
and Designers Kraków, Palace of Art, Kraków
2007 — Landschaft als suggestive Vision von Licht und Raum,
Steyr, Austria
2007 — Regarding Wyspiański, post-competition exhibition,
Szafirowa Pracownia, Kraków
awards and distinctions:
2019 — awarded with Maria Anna Siemieńska Grazella
Foundation’s artistic scholarship for excellent young artists
2019 — 3rd place in Young Art Compass
2017 — 2nd place in Young Art Compass
2016 — 4th place in Young Art Compass
2015 — 8th place in Young Art Compass
2014 — 9th place in Young Art Compass
2012 — 13th place in Young Art Compass
2012 — honorary distinction in the painting competition
of the Franciszka Eibisch Foundation, Warsaw
2011 — Award of the President of the Painters’ Club of the
Association of Polish Artists and Designers for a painting
at the exhibition of Small Painting Forms, Kraków
2008 — distinction for autobiographical comic in the Gutek Film
competition, Warsaw
2005 — 1st prize in the field of painting at the ‘Human Landscape’
National Biennale dedicated to Józef Czapski, Kraków
2004 — 1st prize for a painting in the ‘Modern Europe — People
and Places’ National Art Competition, Katowice
2003 — 1st prize for a set of works at the 10th National Painting
Plein-Air, Jeżów
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