Elżbieta Boniecka-Milowicz "Empiria" 3.11 - 4.12

Elżbieta Boniecka-Milowicz "Empiria"
3 listopada - 4 grudnia, sala kameralna
Jubileusz 35-lecia pracy twórczej Elżbiety Bonieckiej-Milowicz

Maluję, rysuję, projektuję. Jednym słowem pracuję twórczo. Po prostu to kocham, chcę i muszę
to robić. Uzyskałam wykształcenie w tym kierunku, sadzę, że gdyby mi się to nie udało, to też
bym tworzyła. Subiektywnie oceniam siebie, ale prawda jest taka, że dla mnie jest to
konieczność wewnętrzna, jak uzależnienie, jak potrzeba fizjologiczna. Od zawsze, ołówek,
kredka i farby, były najlepszym dla mnie prezentem. Nimi notuję otaczający mnie świat. Chłonę
to, co mnie otacza, co robi na mnie wrażenie, działa na moje zmysły i inspiruje. Przychodzi
czas, emocjonalne napełnienie i muszę podzielić się przynajmniej częścią tej mojej energii. To
proces twórczy o złożonej strukturze i pewnej fazowości. Długotrwałe notowanie chwili. Tę
część mnie można spotkać na papierze, płótnie , także w przestrzeni. Wyjątkową przyjemność
sprawia mi to, że ktoś to zauważy, gdy ma taką potrzebę, potrafi zrozumieć, zatrzymać się,
pochylić nad moją pracą, sercem na nią spojrzeć, docenić, czasem zachwycić. Zapragnie
właśnie tą cząstką mnie się otoczyć, zachować w swoim zbiorze. Prawdziwie mieć. Traktuję to
jak spacer pod rękę z moją wrażliwością. / EBM

Elżbieta Boniecka-Milowicz. Urodziła się w Gdańsku. Studia w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom w 1982 r. na Wydziale Architektury Wnętrz i
Wzornictwa Przemysłowego. Malarstwa uczyła się pod kierunkiem prof. Kiejstuta
Bereźnickiego. Zajmuje się projektowaniem wnętrz, malarstwem, rysunkiem. Brała udział w
wielu wystawach polskich i zagranicznych (Kanada, Francja, Anglia, Azory - Portugalia, Niemcy,
Szwecja, Włochy, Dania). Od 1991 r. mieszka i tworzy w Olsztynie. Od 2003 r. związana z
grupą artystyczną „Try’kot” oraz „Eu Art. Museum”, a od 2005 r. należy do
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia "Areszt Sztuki". W 2008 r. otrzymała nagrodę
Prezydenta Miasta Olsztyna za działalność artystyczną. W 2012 r. odznaczona medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.
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