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Pierwsze moje obrazy powstały z wrażenia, jakie zrobiło na mnie malarstwo Aborygenów. 

Pierwszą wystawę prac rdzennych Australijczyków zobaczyłem w Poznaniu w „Galerii R”. 

Następne obrazy widziałem już w Australii, która chyba każdego potrafi zachwycić swoją innością. 

Nie mniej ciekawa jest historia malowania Aborygenów.  Ich obrazy mają  przekazywać  historie, 

opowieści z czasu snu, mity, a także mogą stanowić  mapę, wskazującą  gdzie dzieją się 

przekazywane ustnie opowieści. 

Na pierwszych moich obrazach były więc różne ścieżki, wzgórza odwzorowanie rzeźby terenu 

widoczne na obrazie  jak izohipsy na mapie. Stąd nazwałem je odpowiednio mapami, obszarem; 

krótko po angielsku AREA z kolejnym numerem. Później ścieżek było mniej i zmieniłem większość 

kształtów na elementy równych lub różnych  kół układanych w różnych zestawieniach. Nazwa AREA 

została, bo mogłem dalej wyobrażać sobie, że takie rysunki można zobaczyć gdzieś na Ziemi  

z odpowiedniej wysokości. Takie obrazy powstawały w latach 2007 do 2015. Od 2014 r. chciałem 

zmienić temat prac i zacząłem tym samym  kropkowym sposobem malować portrety. Po twarzach 

osób przyszła kolej na różne udziwnienia i powstało kilka obrazów potworów z większą ilością oczu  

i nosów. Tą serię obrazów zatytułowałem HEAD z kolejnym numerem. 

Na obecnej wystawie w galerii „Pod Schodami” pokazuję część obrazów z obu serii. Obrazy 

malowane kropkami to ogólna nazwa wskazująca na sposób malowania. Wszystkie obrazy 

malowane są na czarnym akrylowym tle. Kropki powstają, jeśli przyłoży się zanurzoną wcześniej 

słomkę w farbie akrylowej na tym tle. Obraz powstaje leżąc na podłodze. Tak też  musi wyschnąć. 

Ponieważ kropka farby jest wypukła (ta wypukłość zależy od gęstości farby), więc obrazy wyglądają 

inaczej oglądane pod  różnymi kątami i w zależności od ilości padającego światła. Koncentryczne  

koła kropek sprawiają wrażenie trójwymiarowości. Ten efekt bardzo mi się podobał i stąd tak liczna 

liczba prac.
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 Area 56, 116 x 89 cm, 2009

  Na okładce obraz: Head 81, 100 x 81 cm, 2014



 Area 61, 116 x 89 cm, 2009

Area 58, 100 x 81 cm, 2009   



 Area 62, 116 x 89 cm, 2010



Sztuka poznańskiego malarza przede wszystkim tętni pulsem natury, jest nasycona 

oddechem ziemi. Przyczynia się do tego kolorystyka prac, konsekwentne stosowanie 

pięciu kolorów i kropkowy sposób malowania, co sprawia, że każdy obraz niezależnie 

od zawartych w nim kształtów jest rozpoznawalny na pierwszy rzut oka. Te kompozycje 

tylko techniką wykonania przypominają malarstwo Aborygenów, bo oni zdaniem badaczy 

– nie tyle malowali w twórczym rozumieniu tego słowa, co  o d t w a r z a l i  historie i wzory, 

które odziedziczyli. Poza tym w ich przedstawieniach każdy element coś znaczy. 

I nie liczą się dla nich walory estetyczne, lecz wierne ukazanie najczęściej mitycznych 

wydarzeń, bo sztuka była dopełnieniem religijnego rytuału.
 

Andrzej Haegenbarth



 Area 59, 116 x 89 cm, 2009

  Area 57, 116 x 89 cm, 2009

Area 63, 100 x 81 cm, 2009    



 Area 66, 116 x 89 cm, 2011

Area 60, 100 x 81 cm, 2010    



 Area 68, 116 x 89 cm, 2011

 Area 67, 116 x 89 cm, 2011, fragment   

Świat przedstawiony obrazów Horały można rozpatrywać jako obszar widziany

z dużej wysokości. Może to być krajobraz ziemski, z widokiem pól i nieznanych 

obiektów lub pejzaż planetarny z ogromnymi konstrukcjami zapewniającymi 

przetrwanie w trudnych warunkach. Można też niektóre obrazy potraktować  

jako świat mikroskopijny i dostrzec w nich maleńkie żyjątka czy organizmy.
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 Area 69, 100 x 81 cm, 2011

Area 70, 116 x 89 cm, 2011    



 Area 71, 116 x 89 cm, 2011

Area 72, 100 x 81 cm, 2011  



 Area 74, 116 x 89 cm, 2011  

W tym wyrozumowanym, wydawałoby się, bardzo racjonalnym malarstwie 

jest miejsce na intuicję, przypadek i rozbudowane wizje, które mogą dostarczyć  

wrażliwym odbiorcom wiele stysfakcji z obcowania z czysto zewnętrzną, 

pikturalną warstwą obrazu, ale również skłonić ich do snucia własnych wyobrażeń. 
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 Head 75, 116 x 89 cm, 2012

Head
   



 Head 80, 116 x 89 cm, 2013

 Head 76, 100 x 81 cm, 2012



 

 Head 78, 100 x 81 cm, 2012

Head 79, 100 x 81 cm, 2013   

 Head 77, 116 x 89 cm, 2012



 Head 82, 116 x 89 cm, 2014, fragment Head 82   
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Krzysztof Horała

Rocznik 1961, mieszka w Poznaniu. Od 30 lat maluje olejem i akrylem.  
Od 2007 roku tworzy obrazy kropkowe akrylem na płótnie lub na papierze.  
Inspiracją jest twórczość ludów pierwotnych, do których nawiązuje zarówno kolorystyką  
ziemi, jak i formą kół, abstrakcyjnych ścieżek. Powstają swoiste rastry, z których  
zbudowane są również charakterystyczne postacie i twory malowane w ostatnim czasie.  

Wystawy indywidualne:

Galeria Perlegal, kwiecień 2011
Waga Miejska, Poznań, styczeń 2012

Wystawy zbiorowe: 

Artyści Warci Poznania – Urząd Miejski w Poznaniu, listopad 2011
Leszno, kwiecień 2012.
Awangarda wokół Wielkopolski – Parlament Europejski, Bruksela, czerwiec 2012
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