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STRESZCZENIE
Prezentowana publikacja jest esejem na temat procesu tworzenia. Jest to filozoficzne i humanistyczne spojrzenie 
artysty na swoje miejsce w procesie twórczym na podstawie analiz transformacji własnych projektów artystycznych 
oraz ich zmian i rozwoju pod wpływem zdobywanego doświadczenia, retrospekcji, emocji, wrażliwości i intuicji 
twórczej. Pojawienie się w zainteresowaniach autorki synergii sztuki i nauki staje się impulsem do bardziej 
syntetycznej percepcji poza granice aksjomatycznej stereotypowości i znajduje wyraz w jej malarstwie, nadając 
mu nowy ton i kierunek myślenia. 
W tekście „Gradient kierunków tworzenia” autorka podkreśla, że to kierunek jest wyznacznikiem determinacji, 
jest potwierdzeniem wyboru, jest wektorem w każdej przestrzeni, a wielorakość kierunków potwierdza 
kompleksowość każdej Rzeczywistości, jej inklinację do ewolucji, implikuje jej nieskończoność w każdym aspekcie: 
czasu, przestrzeni, opcji. Inklinacja do zmienności kierunku jako funkcja doświadczenia, warunków i odwagi 
dotyczy każdej działalności człowieka, także takich działań twórczych jak sztuka i nauka. Gradient kierunku                             
w sztuce jest energią zasilającą pasję i entropię tworzenia. Pisząc i tworząc na temat przestrzeni, podkreśla, że dla 
niej przestrzeń ma także atrybut energetyczny, czyli że też jest energią. Brak przestrzeni determinuje sztukę sensu 
stricto energetycznie jako niewymagającą żadnych transformacji. W Rzeczywistości tylko energetycznej sztuka 
zwiększa spektrum energetyczne tej Rzeczywistości. Publikacja zawiera bogaty materiał ilustrujący dorobek 
twórczy autorki prezentujący jej osiągnięcia malarskie i projektowe z okresu 2011–2019.
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SUMMARY
The presented publication is an essay on the subject of the process of creation. It is a philosophical and humanistic 
artist’s look at her place in the creative process based on transformation analysis of her own artistic projects 
and their development of changes under the influences of gaining the experience, of the retrospection, of 
emotions, sensitivity and of artistic intuition. Appearance of the art-science synergy in the interests of the author 
has become an impulse for more synthetic perception beyond the limits of axiomatic stereotype and it finds 
expression in her painting giving it a new direction of thinking.
In the text „Gradient of direction of thinking” the author emphasizes that the direction is the determinant 
of determination, is the confirmation of choice, is the vector in any space. Multiplicity of directions confirms 
complexity of every Reality, confirms its inclination towards evolution, it implies her infinity in every aspect of 
time, space and option. Inclination for change as a function of experience, conditions and courage applies to 
every human activity, also to such creative activities like art and science. The gradient of the direction in art is 
energy feeding passion and entropy of creation. When writing and creating about space, the author emphasizes 
that for herself, the space has also an energetic attribute thus space is also energy. Absence of space determines 
art, sensu stricto energetically, as not requiring any transformation. In only energy Reality art increases the 
energy spectrum of this Reality. The publication contains a wealth of material illustrating the author’s creative 
achievements, presenting her painting and design achievements in the period 2011–2019.
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