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Wystawa DADAM to interesujący przykład współpracy artystycznej 

konińskiego pastelisty Adama Widełki oraz Doroty Mielcarek-Widełki autorki biżuterii 

artystycznej i witrażystki. Mimo używania różnych mediów twórcom doskonale udaje 

się połączyć postawy, estetyczne walory nie tracąc nic z indywidualnego charakteru 

swoich prac, uzyskując efekt pełnej synergii wizualnej. Subtelność dopełniają silne 

znaki, lub monumentalny obraz kontrapunktuje się poprzez delikatny element. To 

wzajemne znoszenie i dopełnianie staje się ciekawą grą form i rozwiązań 

plastycznych.  

Twórczość Adama Widełki kojarzona jest z realizmem magicznym, 

hiperrealizmem, nadrealizmem czy malarstwem fantastycznym, a jego prace są 

prezentowane na największych wystawach promujących te nurty w Beskidzkiej 

Galerii Sztuki w Szczyrku. Wydaje się, że prace artysty można także zaliczyć do 

nurtu malarstwa metaforycznego, z racji wprowadzania do portretów 

charakterystycznych motywów stanowiących nieodłączną cechę jego stylu, będących 

elementem ironicznym na tle posągowej urody modelek. 

Twórca stosuje technikę kolorystyczną, w której zaciera linie, na rzecz 

przenikających się plam miękkich świateł. Wspólnym mianownikiem jego prac są 

wyidealizowane kobiety. Wprowadza iluzyjne i aluzyjne metafory podkreślając je 

tytułami obrazów. Inną cechą jego twórczości są elementy trójwymiarowe w formie 

papierowych charakterystycznych wydarć, zagięć czy załamań papieru. Od jakiegoś 

czasu częściowo zostały one zastąpione przez detale biżuterii artystycznej autorstwa 

Doroty Mielcarek-Widełki.  

Ważnym atutem prezentowanych obrazów jest bardzo indywidualna ich 

oprawa przez Dariusza Hrybika z pracowni oprawy obrazów i galerii obrazów ALMAT 

ART w Katowicach. Do każdego obrazu dedykowany jest inny rodzaj ramy, passe-

partout aby podkreślić jego walory.  

Dorota Mielcarek-Widełka tworzy biżuterię artystyczną od dwudziestu lat. W 

swoich pracach sięga do stylów epok m.in. do rozwiązań surrealistycznych, 

secesyjnych a czasem kubistycznych. Najczęściej rozwiązania estetyczne są 

podsuwane przez materiał, z którego jest wykonana biżuteria. To półszlachetny 

kamień „podpowiada” jaka będzie forma ornamentu; czasem abstrakcyjna, innym 

razem z kolei odpowiadająca formom „roślinnym”. Zobaczymy tu wzory symetryczne i 

takie, które są swobodnym układem kompozycyjnym.  Zmiennie pojawiają się linie 

geometryczne lub giętkie, płynne, dynamiczne. Organiczność dopełniana bywa przez 

modernistyczny porządek. Kolorystyka wydaje się być osadzona w szlachetnej, 

zrównoważonej gamie naturalnych kolorów. Widać tutaj wielkie wyczucie i 

świadomość znaczeń wynikających z użycia konkretnych materiałów.  

Intersujące wydaje się to, że poszczególne elementy, kiedy zostają 

wprowadzone w obrazy Adama Widełki stają się integralną, głęboko spójną częścią 

tych prac, niejako scalają się z nimi. Kiedy funkcjonują jako typowe elementy biżuterii 



artystycznej mimo niewielkiej formy, posiadają własną dynamikę i siłę odziaływania 

zarówno na użytkownika, jak i na widza. 

I właśnie do doskonałe porozumienie artystyczne, pola wspólnej wyobraźni, 
„dogadywanie” się w pół słowa, a niekiedy nawet w milczeniu, staje się dodatkowym 
atrybutem wystawy „DADAM” pokazując, jak ważne są nie tylko indywidualne 
monologi, ale przede wszystkim twórczy i życiowy dialog jaki prowadzą artyści. Nie 
bacząc na nieporozumienia i różnice, ale szukają wspólnych fascynacji i tego, co ich 
dopełnia w najlepszym tego słowa znaczeniu.  To rodzaj twórczego ubuntu 
(ù.ˈɓún.tʼú), afrykańskiej koncepcji skoncentrowanej na relacjach międzyludzkich 
mówiącej: Jestem, bo ty Jesteś, Jestem, ponieważ Jesteśmy, Jestem tym, kim 
jestem, dzięki temu, kim wszyscy Jesteśmy… 

 

        Robert Brzęcki 
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