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Malarstwo jest dla mnie sposobem wyrażenia emocji, ich materialnym zapisem.  

Chciałbym, aby widz spróbował odczytać je i wypełnić własnymi wrażeniami. Na początku 

powstawania cyklu obrazów DNA kształty trójwyobłości  nie stykały się ze sobą i tworzyły 

łańcuchy wijącego się kolorowego  kodu genetycznego. Później poczułem potrzebę  

ujarzmienia tych łańcuchów  i uporządkowania ich w pasmach albo pionowych,  

albo poziomych. Na obrazach powstałych w 2022 roku trójwyobłości zaczęły nachodzić  

na siebie wypełniając sobą całą przestrzeń między ramami. Kształty malowane jeden  

na drugim tworzą wiele warstw, które tu i ówdzie widać, bo silne kolory prześwitują  

spod jaśniejszych. Mogą przypominać leżące  

na sobie liście, czego zapowiedzą był pierwszy z tych obrazów – DNA 19. Jeden z ostatnich 

obrazów,  DNA 25, łączy oba rodzaje kompozycji. Z uporządkowanych pionowych  

schodzących  w dół łańcuchów  w dolnej części obrazu powstaje stos nakładających się 

elementów.

Równolegle w trakcie malowania cyklu DNA pojawił się pomysł na nowy cykl, który  

nazwałem ZOOM. Na obrazach z tego cyklu widać strukturę materii w dużym  

powiększeniu,  niczym  pod mikroskopem. Przypomina to widok kryształów metalu,  

najczęściej w formie sześcianu, ale też w innych bardziej niezwykłych kształtach.  

W sumie daje widzowi wrażenie bardzo przestrzennej struktury składającej się  

z częściowo regularnie, a częściowo chaotycznie ułożonych brył.

Tytuł wystawy „ZOOM NA DNA ‘’  jest odzwierciedleniem  faktu, że oba cykle pokazują  

powiększoną zwykle niewidoczną gołym okiem materię. W momencie malowania mogę 

czuć się jak odkrywca pokazujący coś, czego inni nie mogą zobaczyć. To, co pokazuję jest 

moją własną interpretacją widoku spod specjalnego powiększalnika.

Uzupełnieniem wystawy są podświetlane kasetony  z nadrukiem wybranych fragmentów 

obrazów cyklu DNA. Malując te obrazy od początku chciałem, aby podświetlone zmiennym 

światłem mogły też zmieniać swoje kolory, imitując tym samym pewną formę życia.

Krzysztof Horała
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Painting is for me a way of expressing emotions, their material representation. 

I would like the viewer to try to read them and fill them with their own feelings. 

At first, in the DNA cycle, the tri-ovoids did not touch one another and created chains 

of winding, colourful DNA code. Later on, I felt the need to control and order them 

into vertical or horizontal strands.  

In pictures painted in 2022 tri-ovoids began to overlap, filling up all the space 

on the canvas. The shapes are painted one on the other, they create many layers, 

stronger colours more visible from under the weaker ones. They may resemble falling 

leaves, as shown in the first of these pictures – DNA 19.  The last picture – DNA 25,  

combines both types of compositions. The ordered vertical chains coming down turn 

into a pile of overlapping elements.

While I was working on the DNA cycle, an idea for a new cycle, called ZOOM came  

about. These pictures show the structure of the matter in big enlargement, as under  

the microscope. It brings to mind crystals of metal, most often in the form of cubes,  

or in other more unusual shapes. In general, it creates the impression of very spatial  

structure composed of both regular and chaotic blocks.

The title of the exhibition ZOOM ON DNA draws on the fact that both cycles show  

enlarged matter, usually invisible to the naked eye. While painting I feel like a discoverer 

showing something others are unable to see. What I show is my own interpretation  

of what could be observed with the help of a special enlarger. The exhibition is completed 

with light boxes with fragments of DNA pictures printed on them. I wanted them  

to change colours in the changing light, imitating some form of life.

Krzysztof Horała
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DNA 02, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2019
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DNA 03, akryl na płótnie 
116 x 89 cm, 2020
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Obrazy jak żyłki słoneczne na ścianie 

Nowe dzieła Krzysztofa Horały to hymn pochwalny dla malarstwa. Monumentalne  

płótna pokryte czystym kolorem, plamami układającymi się w kompozycje kształtów, 

jakby rozrzuconych na powierzchni jak w kalejdoskopie, zdają się nie mieć granic.  

Bez początku i bez końca, nie ograniczone,  tworzą byty samoistne.  Wykreowane  

ręką malarza, przemyślnie układane w struktury swoistego porządku wymykają się  

klasycznym rygorom. Konfiguracje  zdefiniowanych pędzlem kształtów zapełniają   

obszar obrazu tworząc nowe współistnienia. 

Aby zdecydować się na tego rodzaju afirmację malarstwa, pełną optymizmu i radości  

trzeba posiadać niemałą erudycję kulturową, brzemienną w doświadczenie historyczne. 

Kontemplując sekwencje płócien przychodzi mi na myśl teoria widzenia 

Władysława Strzemińskiego.   

„W procesie widzenia nie to jest ważne, co mechanicznie chwyta oko, lecz to co człowiek 

uświadamia sobie ze swojego widzenia”.  Dzięki analizie bodźców, ich uogólnieniu  

powstaje świadomość wzrokowa, rozwijana na bazie doświadczeń postrzegania  

rzeczywistości i przetwarzana w praktykę artystyczną.   

Stworzona przez Horałę plamka barwna – swoisty byt malarski jest dalekim echem  

„Powidoków” Strzemińskiego. Bo patrząc na ich koegzystencje podobnie widzimy   

wewnętrzne obrazy powstające na siatkówce oka, po chwili wpatrywania się  

w poszczególne fragmenty odbijające światło lub same będące jego źródłem.   

Kompozycje „tańczących” ciągów zrywają z tradycyjną narracją i przedmiotowością.  

Wyabstrahowane z rzeczywistych doświadczeń wzrokowych, redukujące środki  

wyrazu do powtarzalnych form i intensywnego, czystego koloru, kładzionego płasko  

na płótnie są dialogiem z teorią unizmu w sztuce.

Przede wszystkim jednak, poza bagażem skojarzeń artystycznych,  te obrazy  

są afirmacją malarstwa. Każde z dzieł, nasycone intensywnym kolorem,  

niejednoznaczne w kompozycji, niedookreślone i abstrakcyjne w treści prowokuje  

odbiorcę do odczytywania po wielokroć, ciągle na nowo, z apetytem na więcej. 

Nie mogę oprzeć się wrażeniu paraleli z wierszem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  

„Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen,  

kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon,  

jak młodym  wiatrem oddychanie…”   

Obraz też potrafi być poezją! 

Aleksandra Sobocińska
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DNA 06, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2020
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DNA 07, akryl na płótnie 
116 x 89 cm, 2020 
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DNA 08, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2019



12 DNA 09, akryl na płótnie
150 x 150 cm, 2019



13 DNA 10, akryl na płótnie
150 x 150 cm, 2020



14 DNA 11, akryl na płótnie 
100 x 81 cm, 2019



15 DNA 12, akryl na płótnie 
100 x 81 cm, 2020
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DNA 13, kolumna, akryl na kartonie
wysokość 230 cm, średnica 30 cm, 2020
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DNA 14, akryl na płótnie 
116 x 89 cm, 2021
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DNA 15, akryl na płótnie 
116 x 89 cm, 2021
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DNA 17, akryl na płótnie 
116 x 89 cm, 2021
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DNA 18, akryl na płótnie 
116 x 89 cm, 2021



22 DNA 19, akryl na płótnie 
140 x 140 cm, 2021



23 DNA 20, akryl na płótnie 
140 x 140 cm, 2022
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DNA 24, akryl na płótnie 
116 x 89 cm, 2022



25 DNA 21 akryl na płótnie 
60 x 60 cm, 2022



26 DNA 22, akryl na płótnie 
60 x 60 cm, 2022



27 DNA 23, akryl na płótnie 
60 x 60 cm, 2022



28 DNA 25, akryl na płótnie 
150 x 150 cm, 2022
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30 DNA L08/1, kaseton świetlny
80 x 80 cm, 2022
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ZOOM 1, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2021
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ZOOM 2, akryl na płótnie 
116 x 89 cm, 2022
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ZOOM 3, akryl na płótnie 
116 x 89 cm, 2022
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Obrazy

DNA 02, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2019

DNA 06, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2020

DNA 07, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2020

DNA 08, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2019

DNA 09, akryl na płótnie
150 x 150 cm, 2019

DNA 10, akryl na płótnie
150 x 150 cm, 2020

DNA 03, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2020
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DNA 11, akryl na płótnie
100 x 81 cm, 2019

DNA 12, akryl na płótnie
100 x 81 cm, 2020

Kolumna

DNA 13, akryl na kartonie
230 x 30 cm, 2020

DNA 15, akryl na płótnie 
116 x 89 cm, 2021

DNA 17, akryl na płótnie 
116 x 89 cm, 2021

DNA 18, akryl na płótnie 
116 x 89 cm, 2021

DNA 14, akryl na płótnie 
116 x 89 cm, 2021
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DNA 20, akryl na płótnie
140 x 140 cm, 2022

DNA 19, akryl na płótnie
140 x 140 cm, 2021

DNA 21, akryl na płótnie
60 x 60 cm, 2020

DNA 22, akryl na płótnie
60 x 60 cm, 2020

DNA 23, akryl na płótnie
60 x 60 cm, 2020

DNA 24, akryl na płótnie 
116 x 89 cm, 2022

DNA 25, akryl na płótnie
150 x 150 cm, 2022

Instalacje multimedialne

DNA L08/1, kaseton świetlny
80 x 80 cm, 2022
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ZOOM 1, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2021

ZOOM 2, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2022

ZOOM 3, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2022

Obrazy

 c y k l

ZO O M
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Krzysztof Horała

Urodziłem się w Krakowie w  1961, ale  prawie od zawsze mieszkam w Poznaniu.  Tutaj skończyłem studia  
na Politechnice Poznańskiej. Maluję od czasów licealnych. Poszukiwania sposobów na wyrażenie się 
poprzez sztukę trwały wiele lat.  Dopiero w 2007 roku  malowanie stało się częścią codziennej aktywności. 
Po podróży do Australii wróciłem zainspirowany twórczością ludów pierwotnych, do których nawiązuję 
zarówno kolorystyką ziemi, jak i formą kół, abstrakcyjnych ścieżek. Powstały wtedy  obrazy kropkowe  
malowane farbami akrylowymi na czarnym tle. Obrazy te nazwałem AREA , bo przypominały mi mapę terenu.

W 2016 roku nadszedł czas na zmianę. Poczułem potrzebę użycia większej palety kolorów. 
Ten nowy cykl obrazów nazwałem DNA, bo jego głównym elementem stał się kształt wymyślonej przeze mnie 
„trójwyobłości”, które łączę w łańcuchy przywodzące na myśl DNA.

W 2021 roku ponownie wróciła chęć zmiany i obecnie maluję obrazy z cyklu ZOOM. Ich tematem jest 
możliwy wygląd wielu powierzchni i płaszczyzn pod niezwykłym mikroskopem w dużym powiększeniu. 
Może tak wygląda nasza materia?

I was born in Cracow in 1961 but have lived in Poznań almost all life. I graduated from Poznań  
University of Technology. I have been painting since high school. I have spent many years trying  
to find ways to express myself through art. Since 2007 painting has become an integral part  
of everyday activity. Having visited Australia I became inspired by aboriginal art, to which I refer  
to by earth colours, circle forms and abstract paths. I made dot paintings, with acrylic paints  
against black background. I called them AREA, as they reminded me of maps.

In 2016 I felt the need for change. I felt the need to use a wider range of colours. I called the new cycle DNA 
because its main element became the “tri-ovoid” shape I invented and joined into chains reminiscent of DNA.

In 2021 the need for change kicked in again. Now I paint pictures called ZOOM. They depict  
the possible appearance of many surfaces and planes enlarged under an amazing microscope.  
Is this what the surrounding matter looks like?

www.khorala.pl
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Wystawy indywidualne / Individual exhibitions:

Galeria Perlegal, Skórzewo, kwiecień 2011
Waga Miejska, Poznań, styczeń 2012
Galeria Pod Schodami, Poznań, 2016
Galeria Pod Schodami, Poznań, październik 2020
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Wystawy zbiorowe / collective exhibitions:

Artyści Warci Poznania – Urząd Miejski w Poznaniu, listopad 2011
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Awangarda wokół Wielkopolski – Parlament Europejski, Bruksela, czerwiec 2012
7 Mediations Biennale Polska – Warszawa Praga Cukry, 2020
Natura Abstrakcji – Galeria Pod Schodami, Poznań, 2021
Galeria Sztuk Różnych, Poznań, maj 2022
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