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Wstęp
Współczesność obfituje w liczne przykłady inspiracji czy różnorodnych związków między sztukami wizualnymi i architekturą. Szczególnie chętnie w ostatnich latach eksploatowanym polem jest dziedzictwo modernizmu i socmodernizmu. Liczne fascynacje wspomnianym dziedzictwem odnajdujemy u wielu
twórców tzw. pokolenia lat 70. XX w., dorastającego w PRL. W swoich pracach
realizowanych zarówno w tradycyjnych, jak i nowomedialnych technikach, raz
z ironią, kiedy indziej wręcz z nostalgią sięgają do spuścizny wielkiej płyty
i blokowisk odbywając sentymentalną podróż w poszukiwaniu nowych kontekstów i znaczeń dla reliktów przeszłości. Wśród artystów omawianego pokolenia znajdziemy m.in.: Monikę Sosnowską, autorkę przestrzennych architektoniczno-rzeźbiarskich instalacji; Macieja Kuraka, uprawiającego w instalacjach site-specific grę ze skalą przedmiotów; Julitę Wójcik, autorkę wykonanych
na szydełku modeli budynków (np. słynnego gdańskiego Falowca); Mikołaja
Długosza, fotografa, autora książek fotograficznych konstruowanych w oparciu
o „znaleziony“ materiał (np. Pogoda ładna, aż żal wyjeżdżać, 2006).

Szczególne miejsce pośród wspomnianych artystów pokolenia lat 70. zajmuje Maria Kiesner, malarka, absolwentka warszawskiej ASP. Jej twórczość
wystawiennicza doskonale ilustruje tytułowe malarskie (de)konstruowanie
architektury. Autorka, od kilkunastu lat, w swoich pracach podejmuje rozważania na temat architektury i współczesnego pejzażu miejskiego. W artystycz11

nej praktyce niejednokrotnie posiłkuje się starymi czarno-białymi bądź pożółkniętymi pocztówkami czy fotografiami o dużym rastrze z podręczników
albo albumów krajoznawczych. Tematem jej przeważnie wielkoformatowych
płócien stają się zapomniane relikty socmodernizmu i modernizmu: budynki
użyteczności publicznej, reprezentacyjne budowle, kameralne wille czy drobna
architektura miejsc rekreacji. W cyklach swoich prac nawiązuje do konkretnych obiektów bądź całych dzielnic. Kiedy indziej przyczynkiem do malarskich
rozważań stają się miejsca związane z ważnymi dla niej grupami, kierunkami,
nurtami czy postaciami – architektów, projektantów, artystów. Stąd też biorą
się tytuły prac, bądź całych cykli: Bauhaus, Kobro, Socmodernizm, Zurych, Dom
Chemika, Dworzec w Sienie, Dom Richtera...
1.

Inspiracje

Kiesner dzieciństwo spędziła na warszawskim Targówku, w czasach PRL-u.
Dziedzictwo modernizmu i socmodernizmu jest jej niezwykle bliskie, wspomina je z sentymentem, na płótnach oddaje w nostalgicznej aurze. Chętnie odwołuje się do spuścizny Le Corbusiera, ojca modernizmu, puryzmu czy późnomodernistycznego brutalizmu, jego idei i rozważań teoretycznych na temat roli
współczesnej architektury oraz sposobu jej definiowania jako przemyślanej,
wspaniałej gry brył w świetle 1 czy ekspresyjnej rzeźby pojętej w nowych kategoriach języka plastycznego 2. Ale też innych teorii dotyczących domu jako maszyny do mieszkania ‒ przestrzeni humanistycznej, higienicznej i przede wszystkim funkcjonalnej czy modernistycznej teorii osiedla, kształtującej nowy typ
przestrzeni totalnej 3, dla której pierwowzorem miła być marsylska Unité d'habitation. Idei wcielanych w życie (w konkretnych projektach bądź obiektach)
w sposób czysty, bądź zmutowany (np. jako różne odmiany socmodernizmu)
zarówno przez samego architekta, jak i jego naśladowców i następców jak np.:
Jerzy Sołtan, Jerzy Hryniewiecki, Zbigniew Ihnatowicz, Lech Tomaszewski czy
Zofia i Oskar Hansenowie itp.

Do spuścizny architektonicznej Le Corbusiera raczej nie sięga bezpośrednio (nie maluje np. Jednostki Marsylskiej) ale bardziej za pośrednictwem wielu
realizacji, które stały się, o ironio, wypaczeniem i karykaturą jego założeń oraz
programów. W taśmowcach, budynkach-potworach, komunistycznych blokowiskach czy nawet wielkiej płycie odnajduje piękno prostych, surowych kształtów, zgeometryzowanych form, linii. W utopijnych wizjach jedności przestrzennej (estetycznej, społecznej, ideologicznej) pomija element rozczarowania, zmutowania, dostrzegając walory plastyczne w formalnej strukturze
obiektów. Interesują ją przede wszystkim proste formy w świetle. Architektura

Le Corbusier, W stronę architektury, wyd. Centrum Architektury, Warszawa 2012,
s. 30, 59.
2 M. Leśniakowska, Oczy Le Corbusiera, [w:] Le Corbusier, W stronę architektury, op. cit.,
s. 7.
3 Ibidem, s. 20.
1
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minimalistyczna, funkcjonalna, brutalistyczna, racjonalna, konstruowana przy
użyciu ustandaryzowanych modułów, pozbawiona zdobień, wydająca się być
uniwersalną, niezindywidualizowaną. U Kiesner tego rodzaju motywy stają się
punktem wyjścia do jej malarskich rozważań na temat: formy, relacji przestrzennych, rytmów oraz przede wszystkim (pomimo stosowanej przeważnie
zgaszonej i ograniczonej gamy barw), koloru i światła, a także brył widzianych
i zmieniających się pod wpływem światła. Efekt uzyskany na obrazie mocno
odbiega od pierwowzoru.
2.

Portrety architektury

Początkowo bohaterami jej płócien były właśnie ikony polskiej architektury
modernistycznej i PRL-owskiej. Zarówno te istniejące, przeważnie mocno podniszczone (np. Dworzec Centralny czy katowicka Superjednostka, bądź Spodek), jak i te, które zostały wyburzone, wokół których toczono dyskusje i debaty (jak np. warszawski Supersam z 1962, rozebrany w 2006).
Ilustracja 1. Supersam 2, 2006, 80×120 cm, akryl na płótnie.

Źródło: archiwum M. Kiesner.
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Ilustracja 2. Supersam, 2006, 80×120 cm, akryl na płótnie.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Z równą fascynacją i zachwytem podchodzi również do dziedzictwa Waltera Gropiusa i Bauhausu czy na polskim gruncie – sfunkcjonalizowanego
w duchu Strzemińskiego unistycznego miasta.

W 2011 roku powstały płótna przedstawiające zespół budynków drugiej
siedziby Bauhausu w Dessau (1925−26).
Ilustracja 3. Bauhaus, 2011, 80×120 cm, akryl na płótnie.

Źródło: archiwum M. Kiesner.
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Autorka namalowała je w poczuciu ogromnego oddziaływania tradycji tej
szkoły na architekturę i dizajn XX i XXI wieku. Sama również czuje się kontynuatorką wspomnianej spuścizny. W obiektach fascynowały ją klarowne układy brył, proste podziały na piony, poziomy, jej modułowość, surowość formy
i oszczędność koloru. Kiesner opisuje obrazy następująco: Pominęłam detale,
skupiłam się na bryłach budowli z bocznym światłem na ścianach budynków.
Walorowo rozegrałam te płótna w wąskim zakresie. Niebo w obydwu obrazach
jest szare, ciężkie, pozbawione śladów pędzla. Te dwa obrazy właściwie tworzą
całość. Namalowane są na zasadzie odwrotności. Przedstawiają tył i przód budynku. Raz białe skrzydło obiektu dominuje na tle ciemniejszego nieba. Za drugim razem ciemna fasada zasłania jaśniejszy horyzont. W odróżnieniu od wyjściowej fotografii pojawia się tu kolor. Szaro-brązowa gama obrazu wpadająca
w sepię zaczerpnięta jest ze starej fotografii. W moim przekonaniu jest to raczej
hołd dla nauczycieli Bauhausu, dla których kolor był integralną częścią projektu 4.
Na inny cykl (z 2012 roku), również o charakterze hommage’owym, składają się prace odnoszące się do twórczości Katarzyny Kobro. W prostych, przestrzennych formach artystki Kiesner odnalazła zbliżoną do swojej estetykę,
podobną wrażliwość, umiejętność budowania zwięzłych, wyzbytych zbędnej
literatury wypowiedzi, logikę konstrukcji. Owocem fascynacji życiem i twórczością Kobro stały się nie tylko odwzorowane na płótnach, przeskalowane jej
formy przestrzenne, ale także niezrealizowane projekty funkcjonalistycznego
przedszkola czy prace zatytułowane Dom Kobro – odnoszące się do miejsca
zamieszkania artystki (wraz z Władysławem Strzemińskim i córką Niką), modernistycznej dzielnicy z niczym niewyróżniającymi się blokowiskami, przy
ul. Srebrzyńskiej w Łodzi. Autorka ukazuje je z różnych perspektyw, w mocnych skrótach, w monochromatycznej beżowo-brązowej tonacji, w szkicowych
zapisach, w których zgeometryzowane formy zderzane są z pospiesznie malowanym, pochmurnym niebem.

4

Autoreferat rozprawy habilitacyjnej dr M. Kiesner, Warszawa 2017.
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Ilustracja 4. Dom Kobro, 2012, akryl na płótnie.

Źródło: archiwum M. Kiesner

Ilustracja 5. Kobro, 2012, akryl na płótnie.

Źródło: archiwum M. Kiesner.
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W pracach z lat 2014−15 5 Kiesner eksploatuje zagadnienia związane
z włoską architekturą modernistyczną lat 30. XX wieku, do niedawna deprecjonowaną ze względu na jej identyfikowanie z faszystowskim reżimem Mussoliniego. Obecnie przywracaną do łask i coraz chętniej popularyzowaną. Tym
razem sięga po włoski racjonalizm. W fabrykach, dworcach oraz innych budynkach użyteczności publicznej, w uproszczeniu oraz funkcjonalizmie form
odnajduje palladiańską lekkość i klasyczne dostojeństwo. Za inspiracje posłużyły autorce stare ilustracje i pocztówki, na których widnieją obiekty zrealizowane w międzywojniu przez wybitnych architektów m.in. Angiolo Mazzoniego
(autora wielu budynków użyteczności publicznej, jak np. stacje kolejowe we
Włoszech) czy twórców zrzeszonych w Gruppo 7 i MIAR, wyznawców zasady
funkcjonalizmu. Najważniejszym motywem stają się minimalistyczne zabudowania dworca w Sienie (1934, arch. A. Mazzoni), dopełnione widokami innych
opustoszałych nadmorskich budowli.
Ilustracja 6. Siena, 2015‒16, akryl na płótnie, 100×140 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Płótna prezentowane były w 2015 roku w ramach wystaw w Warszawie (Bryła racjonalna) oraz we Włoszech, w Brescii (Camera Pictura).

5
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Ilustracja 7. Dworzec w Sienie, 2015−16, akryl na płótnie, 100×140 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Podobnie do poprzednich cykli, autorkę intryguje układ prostych brył –
pionów, poziomów, skosów. Wybiera budynki sfotografowane w mocnym
skrócie perspektywicznym. Ukazuje je z kilku stron – frontalnie, z tyłu, z boku,
próbując zrozumieć strukturę budowli. Robi malarską rekonstrukcję zgłębiając
ich tektonikę, skalę, proporcje. Załamujące się pod różnymi kątami dwuspadowe, pulpitowe bądź półokrągłe dachy, dziwne wieże zegarowe, horyzontalne
formy zderza z niepokojącym, burzowym niebem. W odniesieniu do specyficznej (ze względu na włoski klimat) zabudowy odsłaniającej konstrukcję (betonowe, ażurowe klatki, siatki, tralki), z portykami, podcieniami, wprowadza
nowy, bardziej skomplikowany podział nieba. W prostych bryłach i strukturach noszących znamiona nie tylko tendencji modernistycznej, ale również
tradycji klasycznej, Kiesner odnajduje logiczne połączenie funkcji, konstrukcji
i formy. W swoich obrazach, badając relację bryły do nieba czy do horyzontu,
poszukuje podobnych sytuacji. Interesuje ją groza i patos, oddawane m.in. poprzez mocne skróty perspektywiczne i monochromatyczną kolorystykę. Próbując przeanalizować naturę oraz strukturę budynków posługuje się podstawowymi środkami, traktując je jak narzędzia badawcze – oszczędnym rysunkiem i ograniczoną zaledwie do dwóch kolorów (brązów i błękitów oddających
klimat starych pocztówek) paletą. Autorka poza trafnym doborem obiektów
jako inspiracji, narrację sprowadza do minimum.
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3.

Przeciętne domy

W ostatnich latach na płótnach Kiesner zaczynają gościć obiekty mało znane,
niczym się niewyróżniające czy wręcz anonimowe, o nieznanych artystce funkcji i przeznaczeniu. Coraz rzadziej zdarza się, że patrzy na nie jak na architekturę powołaną do życia w konkretnym celu. Częściej delektuje się ich „fizycznością“, konstrukcją, strukturą.

W cyklu z 2014 roku zatytułowanym Dom Richtera za inspiracje autorce
posłużyła seria zdjęć – widoków domu Gerharda Richtera zamieszczonych
w jego Atlasie z 1972 r.
Ilustracja 8. Dom Richtera – panneau, 2014.

Źródło: archiwum M. Kiesner.
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Ilustracja 9. Dom Richtera, 2014, akryl na płótnie, 100×100 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Powstało kilkanaście obrazów niewielkiego formatu, które autorka zestawia w charakterystyczny dla katalogowo-archiwistycznego stylu sposób,
w kolażowo-mozaikowej formie (jak obrazki w gazetce ściennej), generując ich
nowe konteksty. Bohaterem płócien jest prosty, bezpretensjonalny, niczym nie
obarczony motyw – przeciętnego domu zarejestrowany w pozornie banalnych
kadrach i ujęciach. Podobnie do Richtera i wielu współczesnych twórców Kiesner posiłkuje się cudzymi obrazami z popularnych gazet, starych albumów,
podręczników, archiwów ze starymi pocztówkami tworząc swoiste malarskie
portrety architektury. Tym razem to Atlas Richtera (będący ironicznym komentarzem na temat statusu malarstwa w dobie fotografii), w którym z bogatego arsenału (jak pamiętamy znalazły się tam zbiory m.in.: fotografii przeciętnych amatorów, pamiątki z podróży, widoki natury, morza, gór, obłoków; szkice i wizualizacje wystaw, ale też fotografie więźniów z obozów koncentracyjnych, czy prostytutek ‒ wszystkie elementy składowe, w których odbijał się
świat) wybiera rozbudowany repertuar zdjęć jego zwykłego domu. Na obfitujące w zmieniające się warunki pogodowo-oświetleniowe tło nakłada makietowo-szkieletową architekturę zdejmowaną z różnych perspektyw. Żadnego
z odmalowanych kadrów nie czyni uprzywilejowanym. Obrazy utrzymuje
w tradycyjnej już dla swojego malarstwa – błękitno-szaro-brązowej monochromatycznej, wysublimowanej tonacji. Cykl to znowu swoisty Hommage
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à Richter. Zdradza także credo artystki, gdzie za Richterem, w banalności pretekstu malarskiego odnajduje ona ogromną przyjemność samego malowania.

Wiecie Państwo co było świetne? – Zauważyć, że z tak banalnej, absurdalnej
rzeczy jak zwykłe odmalowanie pocztówki może powstać obraz. I potem wolność
malowania tego, co sprawia przyjemność. Jelenie, samoloty, królowie, sekretarki.
Nie musieć już niczego odkrywać, zapomnieć wszystko, co kryje się pod słowami
malarstwo, barwa, kompozycja, przestrzenność i wszystko co się wiedziało i myślało. (...) 6
4.

Przestrzeń i zieleń

Maria Kiesner czasami przeplata prace dedykowane architekturze seriami,
w których dominuje przestrzeń, zieleń, przyroda. Choć i w nich pochyla się nad
minioną epoką socmodernizmu podejmując zagadnienia drobnych obiektów.
W ostatnich cyklach pretekstem do malarskich rozważań stają się miejsca rekreacji z poprzednich epok – baseny z minimalistyczną zabudową, parki, kanałki wodne z blokowiskami w tle. Wiele z motywów zostało zaczerpniętych
z kadrów zamieszczonych w albumie Mikołaja Długosza Latem w mieście będącym wyborem zdjęć, które w czasach PRL miały służyć do produkcji pocztówek. Przywołuje niegdyś znane, dziś nieistniejące lub podniszczone, zapomniane PRL-owskie obiekty w otoczeniu zieleni (np. warszawskie baseny,
zjeżdżalnie, skocznie „Skry“, Legii), bądź te modernistyczne (np. z dzielnicy Eur
w Rzymie czy Mediolanu).
Ilustracja 10. Basen, 2015‒16, akryl na płótnie, 150×100 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

6

G. Richter, Atlas, wyd. CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2005.
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Ilustracja 11. Skocznia, 2016, akryl na płótnie, 100×100 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Ilustracja 12. Pocztówka, 2016, akryl na płótnie, 180×150 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.
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Ilustracja 13. Pocztówka II, 2016, akryl na płótnie, 150×110 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Ostatnio jedną z ważniejszych jej inspiracji stał się katalog Izabelli Hallauf
Spaces and Recreation, ze współczesnymi zdjęcia z kilku podupadłych ośrodków rekreacji w Europie Środkowej zestawianymi z ich pełnym życia wyglądem z przeszłości – z pocztówek, map, wycinków z gazet. Podobnie do Hallauf,
pozbawionym ludzi obrazom Kiesner towarzyszy sentymentalny nastrój, poczucie tęsknoty za tym, co bezpowrotnie odeszło.
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Ilustracja 14. Bez tytułu, 2015, akryl na płótnie, 180×150 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Ilustracja 15. Pawilon, 2016, akryl na płótnie, 140×100 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Nastrój prac, kompozycja, gra brył, światła, składają się na niepowtarzalny, osobisty komentarz do rzeczy obejrzanych już przez jej poprzedników
z różnych perspektyw. Przedstawia je realistycznie, ascetycznie i bez sztafażu,
24

przy użyciu oszczędnego rysunku i palety ograniczonej zaledwie do kilku kolorów: brązów, szarości, ugrów, błękitów. Osadza w pełnym niepokoju i nostalgii
klimacie.
Ilustracja 16. Skocznia, 2016, akryl na płótnie, 180×130 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Obecnie Kiesner wciąż maluje ze starych pocztówek, zdjęć z książek, posiłkuje się również wspomnieniami z podróży artystycznych (m.in. Włochy,
Niemcy). Czasem sięga także po własne, jak twierdzi, niedoskonałe fotografie.
Traktuje je podobnie do wielu twórców (jak np. wspomniany Richter) jako
swoiste foto-notatki, przesycając je osobistym widzeniem i emocją.

Pejzaż i przestrzeń wokół obiektów powoli stają się dominującymi elementami wysmakowanych, utrzymanych w ograniczonych gamach błękitów,
zieleni, szarości, brązów czy ugrów kompozycji artystki z ostatnich lat (201517). Właściwie lokalizacja danego obiektu powoli staje się nieistotna, drugoplanowa, motywem głównym jest woda. W jednych pracach dominującym
elementem jest błękit wody i nieba, w innych geometria małej „pływającej“
architektury, infrastruktury basenów, stopni do skoków do wody czy łódek.
W kilku płótnach rozpoznajemy też widoki Warszawy, które stały się przyczynkiem do snucia opowieści o tkance miasta, gęstwinie dachów, gzymsów,
o rytmie, linii, kompozycji czy miejscach dla autorki bardziej sentymentalnych
jak np. Muranów.
25

Ilustracja 17. Muranów I, 2014, akryl na płótnie, 100×160 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.
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Ilustracja 18. Muranów II, 2014, akryl na płótnie, 160×100 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Obrazy z ostatnich lat malowane są w niezwykle swobodny sposób, w dużej części „z gestu“. Sprawiają wrażenie lekkich, szkicowych, jakby umyślnie
niedokończonych. W nowych płótnach zatytułowanych Północ (2016) pojawia
się coraz więcej koloru.
Ilustracja 19. Północ I, 2016, akryl na płótnie, 160×130 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.
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Ilustracja 20. Północ II, 2016, akryl na płótnie, 130×160 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner

Niebo utrzymane w ciemnogranatowych odcieniach dopełnia kompozycję
z surrealistyczną budowlą, nierealnie wyabstrahowaną z górzystego tła.
Chłodne, niepokojące, dostojne, zapowiadają nowy etap w twórczości autorki.
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Wnioski
Obrazy Kiesner stanowią ślad jej poetyckiej wędrówki po tradycji modernizmu
i socmodernizmu. Podobnie do założeń Le Corbusiera dotyczących architektury 7 − działają na zmysły i przede wszystkim na emocje. Niejednokrotnie wzruszają. Z pewnością powstały również po to, by nad nimi rozmyślać 8. Jej twórczość nie jest mechanicznym zapożyczaniem kadrów z minionych epok, ale
posługując się słowami Gottfrieda Boehma − „czynieniem widzialnym” przez
obraz 9 oswajanej przez autorkę bogatej architektonicznej spuścizny.
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Streszczenie

Tytułowe malarskie (de)konstruowanie architektury omawiam na podstawie
twórczości malarskiej Marii Kiesner (ur. 1976 r.), reprezentantki pokolenia
urodzonych w latach 70. XX w. polskich twórców odnoszących się w swoich
rozważaniach do architektonicznego dziedzictwa modernizmu i socmodernizmu. W wielu płótnach Kiesner podejmuje temat pejzażu miejskiego poszukując dla niego nowej, malarskiej formy. Rytmy miasta dają jej możliwość utrwalania różnorodnych wariantów relacji architektury i przestrzeni. Tematem jej
przeważnie wielkoformatowych płócien stają się zapomniane relikty minionej
epoki: fabryki, dworce, szkoły, domy kultury czy drobna architektura miejsc
rekreacji np. parków, basenów, kurortów. Szczególne miejsce pośród nich zajmują Peerelowskie budowle i założenia urbanistyczne, których przywoływanie
wiąże się z sentymentalnym powrotem do czasów dzieciństwa. Punktem wyj-

Le Corbusier, W stronę architektury, op. cit., s. 31.
Ibidem, s. 158.
9 M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku,
wyd. UAM, Poznań 2008, s. 469.
7
8
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ścia do rozważań staje się przeważnie materiał fotograficzny, często zrastrowany, pożółknięty, niedoskonały, który artystka poddaje krytycznemu oglądowi. Anektując wizerunki budowli odziera je z pierwotnego sensu. Utrwala
własną wizję, odchodząc daleko od pierwowzoru. Gra z architekturą odbywa
się na zasadzie dokonywanej przez nią najpierw ‘dekonstrukcji’ bryły w celu
jej poznania i zrozumienia, a następnie ponownej konstrukcji, na płótnie wg
własnych założeń, osobistej interpretacji. Zasady gry ustala autorka, pozostawiając ślady swojej obecności w pozornie pozbawionych człowieka obrazach.
Summary

The title (De)constructing the architecture in painting are presented on the
basis of works by Maria Kiesner (b. 1976). She is a representative of the generation of Polish artists born in the 70s of the 20th century, whose oeuvres refer
to the architectural legacy of modernism and socialist modernism. In many of
her paintings Kiesner takes up the subject of cityscape and looks for a new,
artistic form for it. The rhythms of the city offer her a chance to record diverse
variants presenting the relations between architecture and space. The motifs
of her usually large-scale canvases are forgotten relics of the past epoch: factories, railway stations, schools, culture centres or small architecture of recreation venues, such as parks, swimming pools or holiday resorts. A special place
among these buildings have PRL’s edifices and urban planning schemes whose
depiction is related to the sentimental return to childhood. The starting point
for all reflections are usually photographs, often rasterised, yellowed and imperfect. The artist looks at them with a critical eye and by annexing the portrayed buildings she deprives them of their initial meaning. She fixes her own
vision, moving far away from the original. The playing with architecture comes
into being by firstly “deconstructing” the solid in order to get to know it and
understand it and then by constructing it anew, on canvas, in accordance with
the artist’s own assumptions and personal interpretation. The rules of the
game are established by the author, leaving the traces of her presence in the
woks seemingly devoid of human beings.
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