
Izabela Sip 

Ur. 06.07. 1971 w Gdańsku 

Uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji „Sprawni Inaczej”. Członkini Orkiestry Vita Activa prowadzonej przez 

PSOUU koło w Gdańsku. Od lat uczestniczy w zajęciach pracowni plastycznej prowadzonych przez Szczepana Trokę 

Wysockiego. Obrazy tworzone przez Izabelę to głównie pastele. Osiągnięcia twórcze: Udział w konkursie 

organizowanym przez PFRON „ Duch Olimpijski Drzemie w Każdym  z  Nas” – 2005. Brała udział w Ogólnopolskim 

Konkursie plastycznym zorganizowanym przez Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych w roku 2007 – wyróżnienie. 

Prace Izabeli  trafiły do półfinału XII I Międzynarodowego Biennale Sztuk Plastycznych  Osób Niepełnosprawnych  w 

kategorii grafika i rysunek – 2014.Udział w wystawach zbiorowych organizowanych przez Fundację „Sprawni Inaczej” 

m.in. W wystawie” Bajki  Słonego Wiatru” w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku – 2015 r. 

 

KOMPOZYCJA  KOLORYSTYKA  RYSUNEK 

Na pierwszy rzut oka – prace Izabeli Sip urzekają miłą  kolorystyką. To pierwsze wrażenie. Potem widzimy jasno 

przedstawiony rysunek wszelkich form: postaci ludzkich, zwierząt, roślin, domów … , ułożonych w ciekawej niebanalnej  

kompozycji. Kolorystyka jest oczywista, kolory czyste, doskonale  łączone. 

Są przedstawienia pojedyncze, jak portrety, i karty zajęte rysunkiem dekoracyjnym - elementami „dodanymi”, 

zapełniającymi tło. Dowcipem wydaje się, gdy dookolne rysunki  stawiają na przykład  postacie na głowie.., po prostu 

Iza odwraca kartkę na boki, do góry nogami nie dbając już o zachowanie jakichś naturalnych poziomów. 

Owszem, te prace dają wrażenie sztuki dziecięcej. Tak, jakby Autorka potrzebowała się wypowiadać swoją pierwszą 

wrażliwością, jakby zostały w niej pierwsze zauroczenia pięknem koloru i kształtu, pierwsze potrzeby ujawnienia za 

pomocą rysunku widoków tego świata w rozlicznych przedstawieniach. To czułe oko i czułe serce zatrzymujące w 

swojej sztuce kolor, kreskę rysunku i kompozycję pogody Istnienia. Iza sprawia wrażenie osoby wyłączonej z grupy, z 

poważnym wyrazem twarz …, kiedy patrzymy na jej wesołe rysunki, kiedy widzimy ją grającą w orkiestrze wśród 

wykonawców partii muzycznych wymagających wyższego poziomu techniki, możemy doświadczać prawdy o 

bogactwie wnętrza człowieka, które wyjawia sztuka, nie dające się ukryć emocje wrażliwości na piękno koloru i 

dźwięku, którego w świecie tak dużo! 

 

Teresa Pałejko 

                                                                                                                                       Gdańsk, ul. Świętojańska 68 

                                                                                                                                                                        tel. 58 301 97 01 
                                                                                                                                                                        Czynne pn-pt godz. 10.00 -15.00                     

 

 


