
Marta Duszyńska: Ciąża dopiero od niedawna pojmowana jest jako doświadczenie, które 

należy filozoficznie zrelacjonować, tym bardziej, że dotyczy około 40% ludzkości. Jest to coś z 

jednej strony naturalnego, z drugiej natomiast zadziwiającego i fascynującego. Jednak czy w 

sztuce poświęcono temu tematowi należycie dużo miejsca? Jedną z osób, która postanowiła 

ująć ten mistyczny okres w życiu kobiety jest malarka Joanna Domagała.   

Rozmawiamy z malarką tuż przed jej wystawą „Rusałki i Pazie” w konińskim Centrum 

Kultury i Sztuki oraz z Krystyną Mikołajczak opiekunką ekspozycji. 

 

Marta Duszyńska: W swoim cyklu „Rusałki i pazie” podejmuje Pani temat kobiety ciężarnej. 

Pani Joanno, skąd pomysł na ten cykl? 

 

Joanna Domagała: Właściwie ta myśl zrodziła się już kilka lat temu, kiedy sama byłam w ciąży. 

To była moja druga ciąża. Gdzieś już w tamtym czasie powstał obraz, na którym to namalowałam 

samą siebie w ciąży. Jestem dziś z tego obrazu bardzo niezadowolona (śmiech). Mówię poważnie, 

bardzo mi się nie podoba, i nigdy nie ujrzy światła dziennego. Jednak mimo wszystko miałam 

pragnienie, wewnętrzną potrzebę, by kontynuować ten proces. Także minęło wiele lat, kiedy byłam 

w kolejnej, trzeciej ciąży. Wtedy dokładnie sprecyzowałam swój pomysł na ten cykl, jako że sama 

przeżywałam ten stan i wiem, jaki jest to trudny czas, co wtedy się przeżywa, jakie są emocje. A 

przede wszystkim jak mało atrakcyjną można się wtedy czuć. Często wiąże się to także z jakimś 

odrzuceniem przez społeczeństwo, byciem niezauważalnym. Stąd ta potrzeba podniesienia rangi 

macierzyństwa. 

 

Marta Duszyńska: Dlaczego akurat motyl został połączony z kobietą na Pani obrazach? 

 

Joanna Domagała: Ciąża jest krótkim czasem w życiu kobiety. To jest tylko 9 miesięcy. Motyl też 

żyje bardzo krótko. W postaci imago, w dorosłej postaci jest w stanie przeżyć dosłownie kilka 

tygodni. Nieczęsto półtora roku, w zależności od gatunku. Wybrałam motyla, by ukazać pewien 

krótki etap w życiu. Motyl tylko przez chwilę jest piękny. Drugim powodem jest fakt, że motyl 

kojarzy się z lekkością, dostojnością. Kobiety ciężarne zawsze mnie fascynowały. Wydawały mi się 

piękne, atrakcyjne, choć większość z nich czuła się zupełnie inaczej. Dla mnie jednak były 

symbolem niezwykłości. Stąd połączenie trudu i brzemienności z lekkością i pięknem motyla, które 

ma kobietę unieść i dodać jej blasku. 

 

Krystyna Mikołajczak: A jak sama Pani czuła się w ciąży? Czy Pani osobiste doświadczenie 

miało wpływ na ten cykl? 

 

Joanna Domagała: Jak wcześniej wspominałam, będąc w drugiej ciąży, namalowałam siebie. Choć 

sama przyznaję, nie mogę patrzeć na ten obraz. Choć ukazuje mnie, zupełnie odbiega od cyklu 

„Rusałki i pazie”. Na tym autoportrecie mam maskę na twarzy, i taki był mój początkowy zamysł. 

Jednak szybko go odrzuciłam. Namalowanie tego obrazu sporo mnie kosztowało, gdyż byłam w 

ciąży z drugim dzieckiem. Potem pojawiła się trzecia ciąża a z nią nowa idea cyklu obrazów. Proces 

twórczy "Rusałek i paziów” trwał cztery lata. Mając trójkę dzieci, ciężko było znaleźć czas na 

malowanie. I gdzieś przez te cztery lata sama przeżywałam różne stany. Czasami czułam się 

wspaniale, ale pojawiały się też chwile, kiedy czułam się nieatrakcyjna. Dlatego moje malarstwo 

miało w pewnym sensie podnieść samoocenę tych kobiet. 

 

 

Marta Duszyńska: Aktorka Carrie Fisher określiła czas ciąży słowami: „Wszystko staje się 

coraz szersze i dziwniejsze, a ja siedzę tutaj w środku i zastanawiam się, kim na świecie się 

okażesz”. 

 

Joanna Domagała: Tak, jak wcześniej wspominałam, hormony sprawiają, że każdego dnia 



postrzegamy siebie zupełnie inaczej. Jednego dnia pięknie, drugiego - skrajnie nieatrakcyjnie. 

Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia, bo ja sama każdą swoją ciążę przechodziłam 

inaczej. Przez swoje obrazy wręcz zachęcam, by zostać matką oraz żeby dobrze mimo wszystko 

traktować ten czas. 

 

Krystyna Mikołajczak: Ważny jest zarówno stosunek otoczenia, jak i emocje samej kobiety w tym 

stanie. Ogromne znaczenie ma na przykład to, czy ciąża była wymarzona, zaplanowana, czy wręcz 

przeciwnie. A wydaje mi się, że Pani Joanna w swoim cyklu najbardziej porusza  kwestię 

samopoczucia, samooceny, to, czy kobieta czuje się kochana, czy też odrzucona. 

  

Joanna Domagała: Dokładnie tak jak Pani mówi, do tego dążyłam. Poprzez swoje obrazy 

chciałam  tym kobietom też pomóc i uświadomić  społeczeństwo, że kobieta nie jest chora. Jednak 

trzeba jej pomóc, ponieważ czasami bywa jej ciężko. Przede wszystkim kobieta jest zszokowana 

tym, co się dzieje z jej ciałem w tym okresie. 

 

Krystyna Mikołajczak: Jest to niewątpliwie taki czas, że zmiany zachodzą w piorunującym 

tempie. Jak Pani sama powiedziała, to jest jednak krótki okres, ale szalenie intensywny. Tak wiele 

się dzieje,  że w niektórych przypadkach kobieta nie nadąża za zmianami. Niektóre kobiety nie są w 

stanie przez całe swoje życie przeżyć takich emocji, jakich doświadczają przez te dziewięć 

miesięcy. 

 

Marta Duszyńska: Oglądając Pani obrazy, ma się wrażenie, że bohaterkami są osoby z Pani 

otoczenia, z którymi nawiązała Pani więź. Nie są to osoby fikcyjne, nieznajome, które każdego 

dnia możemy spotkać na ulicy. 

 

Joanna Domagała: Oczywiście! W cyklu występują moje dwie siostry. Z racji tego, że czas 

tworzenia obejmuje cztery lata, w tym czasie zaszło w ciążę wiele kobiet z mojego otoczenia. 

Początkowo zastanawiałam się nad tym, czy w ogóle znajdę modelki. Stało się zupełnie inaczej! 

Okazało się, że w moim otoczeniu rzesze kobiet czekały na ten moment w swoim życiu. Jednak 

bohaterkami są bardzo bliskie mi osoby. Poza moimi siostrami dwie przyjaciółki z pracy, bratowa, 

znajoma oraz osoby które się nie wstydziły. Zanim zaczęłam je malować, powstawały fotografie. 

Jednej z bohaterek zrobiłam nawet cztery tysiące zdjęć! Później wybierałam jedno zdjęcie, to 

najbardziej właściwe, które odzwierciedlało moją bohaterkę. Miałam też taką modelkę, która była 

bardzo wysoka, w ciąży jej ciało bardzo się zmieniło, i nie najlepiej znosiła ten czas. Każdy jej ruch 

był bardzo dużym wysiłkiem. Ja widziałam ten trud. Jednak tak bardzo jej zależało na ukończeniu 

obrazu, że do końca, do samego czasu rozwiązania była ze mną podczas procesu tworzenia. Chciała 

bardzo współpracować. Często widziałam to samozaparcie. Te kobiety chciały poczuć się lepiej i 

bardzo chętnie pozowały. Było jednak kilka przypadków, kiedy odmówiono mi współpracy. 

  

 

Marta Duszyńska: Czy motyw motyla w Pani cyklu to metafora życia? Nawiązanie do 

przeistaczania się gąsienicy w motyla i jego narodzin z kokonu? 

 

Joanna Domagała: Tak, dokładnie! To, jak powstaje motyl, w ogóle jest dla mnie totalnym cudem 

natury! Jest gąsienica, potem poczwarka. Po paru tygodniach jest piękny motyl. Tak samo jest z 

kobietą. Jakieś życie tworzy się wewnątrz kobiety. Czy to nie jest cud? I to jest właśnie to 

porównanie. Poczwarka i motyl. Kobieta i nowe życie. 

 

Marta Duszyńska: Zgłębiając temat ciąży w sztuce, natknęłam się na kilka znanych dzieł, 

między innymi na znaną każdemu „Damę z gronostajem” Leonarda da Vinci. To dokładniej, 

portret Cecylli Gallerani. Jedna z interpretacji nawiązuję do ukrycia odmiennego stanu 

kobiety poprzez sportretowanie ze zwierzęciem. Jednak to tylko jedna z interpretacji. W 



opozycji do tego obrazu pozostaje fotografia Demi Moore na okładce „Vanity Fair”, która 

przedstawia nagą, ciężarną, a jednak bardzo dumną kobietę. Jak Pani myśli, jak na 

przestrzeni lat postrzegamy ten stan? Czy może wciąż jest to temat tabu w społeczeństwie? 

 

Joanna Domagała: Myślę, że jest to zależne, jak wcześniej trafnie to ujęła Pani Krystyna, od tego,  

czy ta ciąża jest wymarzona, czy z przypadku. Jeżeli jest nieplanowana, albo ta kobieta faktycznie 

znajduje się w ciężkiej sytuacji życiowej, to wstydzi się tego faktu. Ale coraz częściej odczuwam, 

że kobiety manifestują ten stan. Wszystko zależy od charakteru, to bardzo indywidualne sprawy. 

 

Krystyna Mikołajczak: Ważne jest też otoczenie kobiety. Marta wspomniała aktorkę. To osoba 

publiczna, która się prezentuje w mediach. Fotografia to zupełnie inne medium, choć ten zabieg też 

można zastosować w obrazie. Kobiety są różne i są różne kanony piękna. Na fotografiach 

zazwyczaj osoby publiczne, kobiety w tym stanie, wyglądają oszałamiająco. Najważniejszy jednak 

dla kobiety jest stosunek najbliższych, nie społeczeństwa. Mam tu na myśli przede wszystkim 

partnera. 

 

Joanna Domagała: Zgadzam się. Często partner odwraca się od kobiety w tym momencie jej 

życia. Dlatego uważam, że choć zmieniło się myślenie, to tabu nadal pozostało. 

 

Krystyna Mikołajczak: Dokładnie. A nawet jeżeli się nie odwraca, to poniekąd zostawia ją samą. 

Usuwa się w cień. Uznaje, że jest to kobiecy świat, który jest niezrozumiały dla mężczyzn. 

 

 

Marta Duszyńska: „Odkąd tylko pamiętam zawsze interesował mnie człowiek: jego anatomia 

(ciekawe jest, jak zmienia się u starszego człowieka), osobowość. Portret jest moją pasją, ale 

chciałam stworzyć coś, co odzwierciedli moje odczucia” - to  Pani słowa z wywiadu tuż przed 

wystawą prac „Róż po osiemdziesiątce”.  Tam podejmuje Pani temat starości i różnych jej 

odcieni. Każdy kolor budzi skojarzenie. Czy kolor w Pani dziełach  ma przełamywać jakieś 

stereotypy? Jak ważny jest w Pani dziełach? 

 

Joanna Domagała: Kolor w moich obrazach, zwłaszcza w cyklu „Rusałki i pazie”, nawiązuje do 

motyli. Tutaj nie muszę dodawać koloru, jak w przypadku poprzedniego cyklu „Róż po 

osiemdziesiątce”. Kiedy maluję kobiety młode, one same w sobie są otoczone kolorami. Kolor 

czerpię z motyla, którego przypisałam danej kobiecie. Więc jeżeli jest to przykładowo rusałka 

pokrzywnik, to są to odcienie pomarańczu, błękitu. Kolor nawiązuje do gatunku motyla. Nie 

studiuję anatomii tego owada, tylko czerpię z niego. Ten kolor ma takie znaczenie, że odbieram 

jego urok motylowi i oddaję go kobiecie na obrazie. 

 

Marta Duszyńska: Pozwolę sobie jeszcze raz nawiązać do Pani wywiadu: >>Mam wiele 

pomysłów, lecz jeszcze wciąż mało czasu. Rozpoczęłam pracę nad cyklem „Tajemnicza natura 

kobiety” i jeżeli się rozwinie, myślę, że będzie długo dojrzewał<< . Tak było w 2014 roku. I 

faktycznie widzimy dziś wspaniałe efekty tej zapowiedzi. Czy będzie kontynuacja 

„Tajemniczej natury kobiety”, a my zobaczymy jeszcze raz bohaterki „Rusałek i paziów”, 

tylko w zupełnie innej odsłonie? 

 

Joanna Domagała: Temat kobiety został raczej zakończony. Planowałam namalować jeszcze 

siebie, jednak nie zdążyłam. Może, planując inny cykl, zdążę dokończyć swój autoportret. Muszę 

przyznać, że  sama przechodziłam kryzys podczas ciąży, kiedy zaczęłam tworzyć „Rusałki”. 

Pracując nad tym cyklem, początkowo nie byłam zadowolona z efektów. Dlatego też na pewien 

czas przerwałam malowanie. I tak minęły cztery lata. Jednak kiedy przechodziłam ten kryzys 

twórczy w związku z „Rusałkami”, zaczęłam coś zupełnie innego. I powstały trzy obrazy z nowego 

cyklu martwych natur. Dziś mogę tylko zdradzić, że nazwałam go „Makroinspiracje”. Nie będę 



mówić, na czym to polega, natomiast potrzebowałam odskoczni. Od portretu, od ciąży. Myślę, że 

kiedy znowu nabiorę dystansu po zakończeniu wystawy, wrócę do martwej natury. Historię portretu 

póki co uznaję za zakończoną. 

 

 

 


