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Fascynuje mnie światło, które jest dla mnie wyznacznikiem 
wszystkiego, co dzieje się w pejzażu, będącym głównym tematem 
moich obrazów. Uprawiam pastel, bo specyfika tej techniki zawsze 
stanowi dla mnie wyzwanie.

Ewa Rotter-Płóciennikowa

Maluje w  technice suchej pasteli — głównie pejzaże, wydobywa-
jąc bogate krajobrazy natury. Fascynuje ją, jak mówi, światło, któ-
re jest dla niej wyznacznikiem wszystkiego, co dzieje się w pejzażu. 
Natchniona naturą i jej doskonałością, artystka zatrzymuje dla nas 
w swoich pastelach ulotne chwile, jak w migawce aparatu, „biegnące” 
chmury te puszyste i miękkie jak wata cukrowa o przeróżnych sma-
kach bieli, szarości, ciepłych żółci i pomarańczowego różu, a także 
krajobrazy mokradeł, jezior i bezmiaru wód morskich oraz zielonych 
łąk. Obszary nam znane, te bliskie naszemu sercu i  te dalekie — 
zarazem najdroższe artystce. Oprócz pejzaży pojawiają się również 
inne tematy wkraczające w symbolikę świata zwierząt — alegorie 
i zapisane w nich anegdoty zaklęte w postaciach ptaszyn złowro-
gich, wron, kawek i demonicznych postaci z wierzeń słowiańskich 
— płanetników kontrolujących pogodę, kierujących chmurami, zsy-
łających burzę i grad. Obrazy te dają upust emocji artystce, nadając 
tym pracom liryczny charakter przy tym, ukrywając w nich wielo-
rakie ludzkie historie. „Pomysł w niej rośnie jak drożdże w cieście, 
a gdy siądzie do sztalug, to namaluje nie jeden obraz, ale trzy lub 
pięć...” – fragment wywiadu, Ewa Siwczak „Nowiny”.

Technika pasteli, tak jak w przypadku akwareli, nie znosi „przegada-
nia”. Jest techniką wymagającą, która nie pozwala malować bezmyśl-
nie — bez większej uwagi. Istotnym faktem w tej technice jest także, 
jak podkreśla sama artystka, świadome użycie i dobranie odpowied-
niego koloru papieru, jako podkładu pod przyszłe dzieło. 

Artystka nie ogranicza się tylko do pasteli, które onieśmielają swo-
im kunsztem. Zobaczyć Ją można jak otwartą księgę” w  luźnych 
zapiskach rysunkowych, w  których przenikliwym okiem badacza 
uwidacznia to, co ukryte i nie do końca do oglądania, zapisuje tam 
swoje emocje i pokazuje różne oblicza swojej osobowości i charak-
teru. „Rysuje, gdy jest wzburzona, zagniewana czymś, gdy coś ją 
zaboli”, Ewa Siwczak „Nowiny”. 



Rysunki zapisują historię jej rozterek, skomplikowanych sytuacji, 
emocji — w pełni świadomie jak w dzienniku, opowiada o stanie ducha 
w czasie teraźniejszym, co myślę, pomaga w dalszym rozliczeniu. 
Rysunki są oszczędne, lapidarne, lekko widoczne — szczególnie 
te rysowane ołówkiem, jakby bały się ujawnić. Bardzo charakterne, 
rysowane z  pazurem, symboliczne, karykaturalne, nostalgiczne, 
wciągają w świat jej wizji artystycznych, były i są świadkami różnych 
sytuacji i wewnętrzych stanów emocjonalnych artystki.
Na wystawie zaprezentujemy kilkadziesiąt wyselekcjonowanych obra-
zów i rysunków Ewy. 

Ewa Rotter-Płóciennikowa to znakomita artystka, pomysłodawczyni 
i organizatorka międzynarodowych plenerów malarskich w Żorach. 
Związana z  miastem i  jego historią już w  czasach PRL-u wniosła 
światło w tworzeniu kultury w mieście, organizując między innymi 
plenery malarskie, które stały się wzorem dla organizowanych plene-
rów w całej Polsce, wprowadzając do nich warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży oraz nieprofesjonalnych twórców. Metodyczka, nauczycielka,  
animatorka kultury, muzealniczka, artystka tworząca elitę artystycz-
ną w Żorach, wychowująca i  przygotowująca do życia następne  
pokolenia miłośników kultury i sztuki.

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi dla Województwa Śląskiego 
za wkład w rozwój kultury. W 2004 roku Ewa Rotter-Płóciennikowa 
znalazła się w rankingu 100 najbardziej znanych kobiet w regionie. 
Laureatka „Phoenix Sariensis”, najbardziej prestiżowej nagrody wrę-
czanej przez Prezydenta Miasta Żory za promocję Żor w kraju i za 
granicą oraz nagrody „Narcyz” ustanowionej przez Zarząd Izby Prze-
mysłowo Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Założyciel-
ka Grupy Twórczej „ATELiER” i wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia 
Artystycznego „Żorskie Plenery”. Pomysłodawczyni i  organizatorka 
25 edycji Międzynarodowych Plenerów Malarskich w  Żorach oraz 
Warsztatów Artystycznych dla twórców amatorów.

Autorka 21 wystaw indywidualnych w  Polsce oraz na Węgrzech, 
wzięła też udział w 53 wystawach zbiorowych w Polsce, Belgii, na 
Węgrzech, w Niemczech i Czechach. Prace w zbiorach państwowych 
i prywatnych w Polsce, Niemczech, Czechach, Danii, Wielkiej Brytanii, 
Australii, Turcji, USA oraz na Węgrzech. 



Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w  Katowicach, 
Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
— dyplom z  malarstwa w  pracowni prof. Zygmunta Kotlarczyka 
oraz studium podyplomowe z  zakresu pedagogiki artystycznej 
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Urodziła się i mieszka w Żorach. Zaangażowana społecznie, otwar-
ła miasto na sztukę, rozwijając swą pasję i dar nauczania. Od 1988 
rozpoczęła i prowadziła, o randze ogólnopolskiej, a potem między-
narodowej, plenery malarskie w Żorach przez 25 lat. Prowadzi za-
jęcia z malarstwa dla wszystkich grup wiekowych w szczególności 
dla dorosłych. Teraz także już na zasłużonej emeryturze udziela 
wskazówek i lekcji przyszłym adeptom sztuki.

dr Anna Flaga



M A L A R S T W O



  Brzozy (fragment), pastel, 50 × 56 cm, 2008, własność prywatna

  Brzozy (pod słońce), pastel, 50 × 40 cm, 2012, własność prywatna

  Łyska, pastel, 24 × 30 cm, 2014, własność prywatna



  Zdzisiowi, pastel, 33,5 × 45 cm, 2009, własność prywatna 

  Chaszcze, pastel, 50 × 40 cm, 2012, własność prywatna

  Brzezina, pastel, 40 × 30 cm, 2012, własność prywatna

  Grążele, pastel, 50 × 40 cm, 2018







  Wiosna, pastel, 38 × 29 cm, 2010  

  Cmentarz, macewy, żory, pastel, papier, 18 × 24 cm, 2004 

  Ulica Szeroka. Upalne popołudnie, pastel, 51,5 × 44 cm, 2013

  Pani chmura, pastel, 30 × 40 cm, 2011



  Tryptyk, Stary cmentarz III, pastel, 39 × 29 cm, 2014 

  Moszna, rododendrony, pastel, 50 × 40 cm, 2011

  Tryptyk, Stary cmentarz II, pastel, 40 × 29,5 cm, 2014

  Tryptyk, Stary cmentarz I, pastel, 23 × 30 cm, 2014 





  Dachy I, żory, akryl na tekturze, 11,5 × 16,5 cm, 2014   

  Dachy III, żory, akryl na tekturze, 11,5 × 16,5 cm, 2014 

  Dachy II, żory, akryl na tekturze, 11,5 × 16,5 cm, 2014 

  Ligotka Kameralna, Czechy, pastel, 31 × 42 cm, 2007

  Lanckorona, pastel, 42 × 31 cm, 2008

   żory, obraz olejny na desce, 33 × 23 cm, 2021







  Niebo nad jeziorem, pastel, 40 × 30 cm, 2004

 Siódme niebo, Leszkowi, pastel, 62 × 42 cm, 2011, własność prywatna 

  Brama Morawska, pastel, 51,5 × 75 cm, 2005, własność prywatna 

  Bez tytułu, obraz olejny na płótnie, 55 × 40 cm, 2004 

  Mała Pani Chmura, pastel, 22 × 27,5 cm, 2011 





  Ligotka Kameralna, staw, pastel, 42 × 31 cm, 2008 

 Brzozy, pastel, 50 × 56 cm, 2008

  Rzeczka, pastel, 50 × 40 cm, 2013

  Chmurka, pastel, 20 × 20 cm, 2007 

  Gichta wczesną wiosną, pastel, 50 × 40 cm, 2019 



  Widziałaś?, pastel, 40 × 30 cm, 2016

  …idę, pastel,  30 × 30 cm, 2016

  Łyska, pastel, 50 × 35 cm, 2019

  Złodziej, pastel, 35,5 × 44 cm, 2001

  Płanetnik, pastel, 38,5 × 28,5 cm, 2001





R Y S U N E K



  Tryptyk „Wiek średni”, II cykl „Ja”, rysunek, cienkopis, papier, 32,5 × 44,5 cm

  Końskie zaloty, rysunek, ołówek, papier, 20 × 15 cm 

 Muza, rysunek, cienkopis, papier, 21,5 × 30,5 cm





  Czesia, rysunek, cienkopis, papier, 30 × 37 cm

  Sanatorium, rysunek, cienkopis, papier, 14,5 × 21 cm

  Orchidea, rysunek, cienkopis, papier, 20,5 × 29,5 cm

  Zalotnicy, rysunek, cienkopis, papier, 22,5 × 32,5 cm

 Nadzieja, rysunek, cienkopis, papier, 32,5 × 45 cm

 Szpital, boli mnie głowa, rysunek, cienkopis, papier, 14,5 × 21 cm

 Wczoraj, rysunek, cienkopis, papier, 21 × 29,7 cm



  Cykl „Rodzina”, rysunek, długopis, papier, 23 × 30,5 cm

  żródło, rysunek, cienkopis, papier, 30 × 40 cm

  Rusz głową…, rysunek, cienkopis, papier, 22 × 27 cm

  Stałe miejsce, rysunek, cienkopis, papier, 14,5 × 21 cm

  Z cyklu „Przyjaciółki”, rysunek, cienkopis, kredka, papier, 15,5 × 21 cm

  Myśli, rysunek, cienkopis, papier, 21 × 30 cm

 Swoboda działania, rysunek, cienkopis, papier, 14,5 × 21 cm

 Perspektywa, rysunek, cienkopis, papier, 21 × 29,7 cm







  Nieszczęśliwy, kto próżno o wzajemność woła (Norwid), rysunek, cienkopis, papier, 19,5 × 28 cm 

  Sny gospodarza, remont, rysunek, długopis, papier, 19,5 × 23,5 cm

  Sny gospodarza, odlot, rysunek, cienkopis, papier, 29,7 × 21 cm

  Kochankowie, pastel, papier, 32,5 × 24 cm

  Cykl „Ludzienki” Szyba, rysunek, cienkopis, papier, 29 × 17 cm

  A cyklu „Przyjaciółki”, rysunek, cienkopis, papier, 30 × 40 cm

 Bez tytułu, rysunek, cienkopis, papier, 22,5 × 32,5 cm





  Sny gospodarza, dom, rysunek, długopis, papier, 20,5 × 29 cm

  Wiosna bez Ciebie, rysunek, cienkopis, papier, 45 × 32 cm

  Cykl „Rodzina”, rysunek, cienkopis, papier, 23 × 32,5 cm

  „Dobrzy” ludzie, rysunek, cienkopis, papier, 29,5 × 20,5 cm
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  Kruk krukowi, pastel, 36,5 × 26 cm, 2020, własność prywatna

  Śmieszek III, obraz olejny na tekturze, 18 x 12,5 cm, 2005


