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Szanowni Państwo,

Niezmiernie rzadko zdarza się, że  po-
dejmujemy się zorganizowania wystawy 
indywidualnej twórców sztuki najnowszej, 
jednakże plany związane z Sandrą Arabską 
pojawiły się w kalendarium Sopockiego 
Domu Aukcyjnego już dawno. 
 Ze względu na długi czas jaki artystka 
poświęca na malowanie każdego obrazu, 
przygotowywania do tego wydarzenia trwały 
rok. Sandry Arabskiej oraz jej twórczości 
nie trzeba miłośnikom sztuki najnowszej 
bliżej przedstawiać, zarówno ze względu na 
niezwykłą jakość jej malarstwa, jak również 
z powodu jej dużych sukcesów na polskim 
rynku sztuki. Artystka już od czasów studiów 
za swój główny temat obrała żeński akt. Jej 
wielkoformatowe kompozycje przedstawiają 
kobiece ciała ujęte w skomplikowanych 
układach; są to obrazy niesamowicie wy-
smakowane, malowane z lekkością i finezją. 
Arabska w swojej sztuce łączy tradycyjne 
podejście do warsztatu z nowoczesnym 
duchem artystycznym. 
 Na wystawie prezentujemy 10 obrazów 
artystki. Kilka z nich jest nieco starszych, 
były eksponowane na wystawach w Polsce 
i zagranicą, inne zaś stanowią najnowszą 
część dorobku artystki. Serdecznie zapra-
szamy Państwa do odwiedzenia Galerii 
Sztuki Współczesnej w Sopocie na przełomie 
sierpnia i września – jesteśmy przekonani, 
że wrażenia estetyczne z podziwiania tych 
prac pozostaną z Państwem na długo.   
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Sandra Arabska 
(ur. 1977, Gdańsk)

Absolwentka Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. W roku 2007 obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni 
prof. Henryka Cześnika (aneks z witrażu w pracowni prof. Andrzeja 
Dyakowskiego, aneks z rysunku w pracowni prof. Marii Targońskiej). 
Stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska i Marszałka Województwa 
Pomorskiego (2005–2007). Nagrodzona przez Ministra Kultury, 
Prezydenta Miasta Gdańska, Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku. 
Zdobywczyni Nagrody Hestii za udział w realizacji programu „W kolorze 
mniej boli” w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej  w Gdańsku. 
Na 50 Aukcji Młodej Sztuki w Sopockim Domu Aukcyjnym osiągnęła 
ogólnopolski rekord sprzedaży w tej formule aukcyjnej. Następnie 
wynik ten był trzykrotnie przebijany na Aukcjach Sztuki XXI wieku.  
Brała udział w wielu wystawach jej prace znajdują się w kolekcjach 
prywatnych w kraju i zagranicą. Wybrane wystawy:
2014 – Art from Gdańsk, en Banyoles, Hiszpania
2013 – Wystawa z okazji Dni Polski, Reus, Hiszpania
2013 –  Unieś się ze sztuką, Galeria Glaza, Port Lotniczy im. Lecha 

Wałęsy, Gdańsk
2013 – Artyści z e66, Galeria Oliva Gate, Gdańsk
2013 – Duet, Galeria Warzywniak, Gdańsk
2012 – Więcej niż realizm, Galeria Nest, Genewa, Szwajcaria
2011 – 101 pięknych obrazów, Galeria ZPAP, Warszawa

”Moje malarstwo jest moją osobistą sprawą, szczerym wyznaniem, 
moim odbiciem na płaszczyźnie płótna. Pragnę uchwycić nieuchwytne 
„wynajdywać rzeczy niewidzialne kryjące się pod wygląd prawdziwych 
i utrwalić je ręką, tak by udowodnić, że to, czego nie ma – istnieje” [Daniel 
J. Boorstin „Twórcy”]. Szukam znaku, formy osobistego przekazu, szukam 
czegoś co z jednej strony wyrażałoby mój sposób myślenia i równocześnie 
określało moje emocje. Życie to brzemię, które człowiek dźwiga od początku 
do końca, chcę by mój obraz stał się wizualną formą jego treści. 

Sandra Arabska
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(…) Słowa słynnej rzeźbiarki Aliny Szapocznikow: „Ze wszystkich przejawów tego co ulotne, 
ciało jest najbardziej wrażliwe, jest jedynym źródłem radości, bólu, prawdy” (…) Głównym 
motywem obrazów Aleksandry Arabskiej jest poszukiwanie i utrwalanie piękna kobiety. Domeną 
artystki jest malarstwo posługujące się tradycyjnym, figuratywnym porządkiem wyrazu. 
Monochromatyczne tło współtworzy klimat bezczasowości, zawieszenia, letargu. Kolor odrealnia 
tu postać, wzmacniając siłę oddziaływania; zawieszona w nieokreślonej przestrzeni wydaje się 
ona egzystować w swoim autonomicznym świecie.  Anonimowe modelki Aleksandry Arabskiej 
nie mają w sobie nic z tak charakterystycznej dla prac wielu artystek kobiecej eteryczności. 
W jej obrazach delikatność, subtelność harmonijnie łączy się z wrażeniem wewnętrznej siły; 
siły spokoju. Poprzez zróżnicowanie kolorystyczne poszczególnych prac artystka prezentuje całą 
gamę ulotnych stanów kobiecej duszy. Dla Arabskiej ważny jest sam smak malarstwa a także 
uniwersalny, intymny przekaz. W prezentowanych w oliwskiej galerii „Warzywniak” pracach 
uczucia i emocje szczęśliwie nie zostały sprowadzone do banału sentymentalizmu. Redukcja, 
budowanie kolorem podbija przestrzeń niedopowiedzeń, wzbogaca pole interpretacji. Efektem 
jest plastyczna opowieść o bliskości i emocjach towarzyszących kobietom w przeżywaniu 
świata, ubrana w mowę i milczenie ciała. Powstaje intymny, wewnętrzny pejzaż emocjonalny 
z „wąwozami ciszy” i „nietkniętymi ogrodami”. Jak trafnie zanotował pisarz Kazimierz Bukowski: 
„Gdyby kobieta przestała być zagadką, świat byłby nudny.” 

Rafał Radwański, tekst towarzyszący wystawie Duet, Galeria Warzywniak, 2013 [fragm.]
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…Przestrzeń artystyczna, w którą wprowadza nas autorka jest niezwykłym, intymnym światem, 
pełnym emocjonalnej i zmysłowej energii. Tematem dominującym w pracach Sandry jest postać 
kobiety. Akty, które pojawiają się na obrazach i rysunkach są zmysłowe, cielesne, pozbawione 
idealizacji czy zbędnego sztafażu. Artystka portretuje swoje modelki w nieokreślonych wnętrzach, 
malując ich kształty intensywnym, chłodnym światłem podkreślając tym samym istotne elementy 
kompozycji. Gest, faktura, wrażeniowość, paleta ograniczona do głębokich czerni, bladych 
szarości i bieli przełamanych ciepłą barwą to charakterystyczne elementy malarstwa Sandry. 
Intensywny kontrast światła i cienia świadomie wykorzystany przez artystkę nie jest tylko 
pustym, formalnym zabiegiem. Każda z kompozycji malarskich nasycona jest emocjonalnym 
napięciem i autentycznym duchowym przeżyciem.
 Zmysłową kontemplację rzeczywistości odnajdujemy w obrazach Sandry, gdzie postać staje się 
tylko pretekstem do wizualizacji wewnętrznego świata artystki. Indywidualny, intymny charakter 
kompozycji malarskich, w których dominuje jedna figura, podkreśla emocjonalny stosunek 
autorki do własnych wypowiedzi artystycznych. Obraz staje się zapisem przeżyć i emocji, jest 
osobistym pejzażem wewnętrznym, przestrzenią autonomiczną gdzie każdy gest i ruch mają 
swoje znaczenie.
 (...) Obnaża dla nas swój świat wewnętrzny malując to co duchowe i niewidzialne tym co 
cielesne i namacalne. Pod zasłoną ciała pojawia się dusza. Nie dostrzegam w takiej postawie 
artystycznej żadnej fałszywej nuty emocjonalnej egzaltacji. Artystka pozostaje szczera w stosunku 
do widza i nie stara się nikomu narzucać własnej wizji świata.

Dr hab. Marek Wrzesiński, recenzja pracy dyplomowej Aleksandry Arabskiej 
pt: „Dzień” [fragm.] Biblioteka ASP Gdańsk
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1
Bez tytułu, 2008  

olej, płótno, 140 × 140 cm, sygnowany 
na licu i odwrocie 

cena: 14 000 zł

WYSTAWIANY
2009  Wystawa indywidualna Galeria Triada Sopot
2013 „Duet” Galeria Warzywniak, Gdańsk
2013 „Artyści z e66” Galeria Oliva Gate, Gdańsk
2013 „Unieś się ze sztuką” Galeria Glaza ,Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy Gdańsk
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2
Bez tytułu, 2007  

olej, płótno, 190 × 180 cm, sygnowany 
na licu i odwrocie

cena: 16 000 zł

WYSTAWIANY
2008 Dyplomy 2007, Galeria EL, Elbląg
2008 „Illud Tempus” Galeria BBC, Gdynia
2009 „Obserwatorium rzeczywistości” Grodzieńska Sala Wystaw, Białoruś
2009 Wystawa indywidualna Galeria Triada Sopot
2011 Wystawa artystów z e66, Galeria e66 Gdańsk
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3
Bez tytułu, 2007  

olej, płótno, 170 × 200 cm, sygnowany 
na licu i odwrocie

cena: 25 000 zł

WYSTAWIANY
2007 „Obserwatorium rzeczywistości”, PGS Sopot   
2007 „Obserwatorium rzeczywistości”, Galeria Tamka Warszawa
2008 Dyplomy 2007, Galeria EL, Elbląg
2008 „Illud Tempus” Galeria BBC, Gdynia
2009 „Obserwatorium rzeczywistości” Grodzieńska Sala Wystaw, Białoruś
2009 Wystawa indywidualna Galeria Triada Sopot
2011 Wystawa artystów z e66, Galeria e66 Gdańsk
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4
Bez tytułu, 2014  

olej, płótno, 130 × 180 cm, sygnowany 
na licu i odwrocie

cena: 19 000 zł
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5
Bez tytułu, 2015  

olej, płótno, 170 × 140 cm, sygnowany 
na licu i odwrocie

cena: 23 000 zł
WYSTAWIANY
2016 „Wolność w sztuce” ECS Gdańsk, wystawa jubileuszowa 25-lecia Galerii Glaza
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6
Bez tytułu, 2017  

olej, płótno, 170 × 130 cm, sygnowany 
na licu i odwrocie

cena: 30 000 zł
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7
Bez tytułu, 2017  

olej, płótno, 150 × 150 cm, sygnowany 
na licu i odwrocie

cena: 21 000 zł
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8
Bez tytułu, 2017  

olej, płótno, 95 × 185 cm, sygnowany na 
licu i odwrocie

cena: 22 000 zł
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9
Bez tytułu, 2017  

olej, płótno 140 × 170 cm, sygnowany 
na licu i odwrocie

cena: 27 000 zł
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10
Bez tytułu, 2016  

olej, płótno, 185 × 135 cm, sygnowany 
na licu i odwrocie

cena: 24 000 zł
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Sopocki Dom Aukcyjny
Galeria Sztuki Nowoczesnej
ul. Bohaterów Monte Cassino 43
81–768 Sopot

Kontakt:
Dilan Abdulla, Katarzyna Dąbrowska,  
Dorota Kulawczuk-Szostek
tel.: (58) 551 22 89, 603 890 001
e-mail: modern@sda.pl
Oferta wystawy dostępna na www.sda.pl
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