
 

 

This is my movie … /Galeria Sztuki Współczesnej Profil, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. 
Zaproszenie towarzyszące wystawie. 
 
Indywidualna wystawa prezentująca 16 premierowych prac, w części z cyklu „This is my movie”, 
zaprezentowanych w 2018 roku w galerii Profil Centrum Kultury Zamek. 
Wykaz prac prezentowanych na wystawie: 
1. What is going on, 70 x 100 cm, serigrafia, 2018 
2. Who is who, 70 x 100 cm, serigrafia, 2018 
3. Who is who II, 70 x 100 cm, serigrafia, 2018 
5. Redlove, 35 x 35 cm, serigrafia, 2018 
6. Niebieski box, 70 x 100 cm, serigrafia, 2017 
7. Dark message, 70 x 200 cm, serigrafia, 2018 
8. Black, 140 x 100 cm, serigrafia, 2018 
9. Nothing, 140 x 100 cm, serigrafia, 2018 
10. White and so on..., 140 x 100 cm, serigrafia, 2018 
11. This is my movie – Ukryte, 70 x 100 cm, serigrafia, 2018 
12. This is my movie – Red Love, 70 x 100 cm, serigrafia, 2018 
13. The Who? 70 x 100 cm, serigrafia, 2018 
14. Ja tu mieszkam, 70 x 100 cm, serigrafia, 2018 
15. City of my dream, 25 x 25, drzeworyt, 2018 
16. India, 25 x 25 cm, drzeworyt, 2018 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 „...Większość prezentowanych na wystawie prac pochodzi z ostatniego cyklu Magda Uchman. This is my movie. 
Cykl ten jest mocno nacechowany jej osobowością. Autorka do realizacji najnowszych prac użyła przede 
wszystkim serigrafii (...) Artystka pozostaje w stanie zawieszenia pomiędzy podstawą racjonalnego dystansu i 
pociągającą tajemnicą metafizyki. Poprzez te działania jej grafiki nabierają szerszego, bardziej uniwersalnego 
znaczenia, a autorka potrafi utrzymać równowagę między tym, co wewnątrz, a tym, co na zewnątrz. Kolejne, 
wielowarstwowe pokłady unikatowych komunikatów zapraszają w głąb nieznanego...Warsztatowe 
przygotowanie, wrażliwość i niebanalne traktowanie tematu, w którym się porusza, przekonuje nas, iż mamy 
do czynienia z artystką, która poprzez formę swoich prac otwiera przed odbiorcą szeroki obszar myślenia o 
grafice współczesnej...”. (Fragment tekstu towarzyszącemu wystawie). 
CK ZAMEK to jedna z największych instytucji kultury w kraju. Każdego roku odbywa się w nim 2 500 wydarzeń, 
które prezentują i stymulują rozwój najciekawszych zjawisk kultury. Galeria Profil CK Zamek organizuje wystawy 
indywidualne (wystawiali tam m.in. Tadeusz Brzozowski, Jan Lebenstein, Franciszek Starowieyski), zbiorowe, 
przede wszystkim we współpracy z Fundacją Rozwoju Miasta Poznania oraz Uniwersytetem Artystycznym w 
Poznaniu. Integruje środowisko twórcze za sprawą Biennale Sztuki i Salonu Sztuki. Galeria Profil CK Zamek 
prezentuje twórczość współczesnych artystów, którzy w swoich pracach odwołują się do uznanych wartości w 
sztuce. Nie definiuje ich przynależności do jakiegokolwiek określonego kierunku lub sposobu obrazowania. 
 
 



 
 
This is my movie … /Galeria Sztuki Współczesnej Profil, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. 
Plakat towarzyszące wystawie. 

 

 

Wystawie towarzyszył katalog / Wydawca: Galeria Sztuki Współczesnej Profil, Centrum Kultury Zamek / Tytuł: 
Magdalena Uchman. This is my movie. Grafika / Nr. ISBN 978-83-949161-3-8 



 

 
 



 
This is my movie … /Galeria Sztuki Współczesnej Profil, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. 
Okładki katalogu towarzyszącemu wystawie. 
 



 
 

 

















 
 
 
This is my movie … /Galeria Sztuki Współczesnej Profil, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. 
Katalog towarzyszący wystawie. 



 









 
 
 
 
 
Linki promujące wydarzenie: 
 
https://ckzamek.pl/wydarzenia/2642-this-is-my-movie-grafika-magdalena-uchman/ 
 
 
https://kultura.poznan.pl/mim/kultura/events/2018-03-10/this-is-my-movie-grafika-
magdalena-uchman-wystawa,100140.html 
 
 


