


BIO :

Obrazy Magdaleny Głodek ur.1983 
to łącznik dwóch światów: 
tego, który jest wewnętrznym światem artystki i tego, który ją otacza.
Inspirują ją kobiece emocje. Ma potrzebę uchwycenia ich i zamknięcia w jakiejś formie.
Zostawia bohaterki swoich prac w pół słowa. Kocha niedopowiedzenia.

W roku 2005 ukończyła Studium Plastyczne w Warszawie.
Od roku 2016 maluje zawodowo. 

Swoje prace tworzy w ramach czterech cykli: 
Przenikanie (od 2018r), Punkt Widzenia (od 2020r), 
Poczucie (od 2020r), Zmiana (od 2021r)

Większość jej prac jest zamawiana przez prywatnych kolekcjonerów w Polsce i za 
granicą. 
Jej obrazy są w m.in. kolekcjach znanych polskich aktorek, dziennikarek m.in. Joanny 
Jędrzejczyk, Doroty Szelągowskiej czy Joanny Kołaczkowskiej.

"Tajemnicze, symboliczne, kobiece, zmysłowe w wyrazie. Momentami melancholijne, smutne oblicza, za którymi
skrywają się tajemnice. Takie są kobiety na obrazach Głodek. Z charakterystyczną dla artystki kolorystyką, 
linią i złotymi akcentami."  Kuratorka: Izabela Rogala "O cyklu Punkt widzenia" / Maj 2020, Warszawa 

Współpracuje z wybranymi organizatorami rynku sztuki w Polsce. 



WYSTAWY I WYDARZENIA:

Wrzesień 2017 - Wawa Design
Marzec 2019 - Galeria TSD
Maj 2019 - Noc Muzeów ,wystawa Gdel & Friends 
Październik 2019 - Defabryka wystawa „15historii”
Listopad 2019 - Hevre Kraków wystawa „ 15historii”

Luty 2020 - XXXIX Aukcja Nowej Sztuki Art. in House
Marzec 2020 _XXXX Aukcja Nowej Sztuki Art. in House
Maj 2020 Wystawa "Punkt Widzenia" Defabryka w Warszawie
 (przeniesiona do online z powodu pandemii.) 20.05 -20.06.2020
Maj 2020 XXXXI Aukcja Nowej Sztuki Art. in House
Wrzesień 2020  wystawa "Poczucie" Klinika Na Nowo w Warszawie
Styczeń 2021  wystawa zbiorowa „Kobieca Strona Sztuki” Defabryka w Warszawie

PUBLIKACJE W MEDIACH: 

Projekty wzornicze publikowane  w Elle Decoration, Mjakmieszkanie,
Dobre Wnętrze
Wywiad w Dobre Wnętrze Magazyn 3/2019
Wywiad z Konik Kreatywny  odcinek 18
Materiał w Dzień Dobry TVN listopad 2021
Publikacja w Label 12-01/2022 





 

Historie zaklęte na płótnie, tajemnice, którymi nie zawsze chcemy się dzielić. 
Mnogość kolejnych warstw farby, struktura wyczuwalna pod palcami. 
Warstwy emocjonalne, metafora naszej struktury wewnętrznej. 
Surowy len, naturalny i prawdziwy, który pod wpływem działania artystycznego,
i emocji artystki zyskuje charakter i nowe spojrzenie - jej spojrzenie. 
Każda zmiana pozostawia ślad. 
Każda nowa warstwa, to symbol naszych
doświadczeń emocjonalnych i próby odpowiedzi na nurtujące nas pytania. 

ZMIANA 

Cykl malarski rozpoczęty w 2021 roku

Odkryte i zakryte.

EMOCJE w nas.



ZMIANA, 2021 r   
Cykl ZMIANA 

Cena: 3 000 zł 

akryl, złoto mineralne na płótnie, 60X60 cm 
sygnatura: Głodek prawy dolny róg 



ZMIANA  XVII, 2022 r   
Cykl ZMIANA 

Cena: 7 500 zł 

akryl, złoto mineralne na płótnie, 100x120 cm 
sygnatura: Głodek prawy dolny róg 



ZMIANA XII, 2021 r   
Cykl ZMIANA 

W kolekcji prywatnej, Polska 

akryl, złoto mineralne na płótnie, 60x60 cm 
sygnatura: Głodek prawy dolny róg 





Portrety płynnie przenikają w sąsiadujące 
abstrakcyjnie nakładające się warstwy farby,
tworząc harmonijne barwy dające poczucie 
spokoju by za chwilę przejść w dynamiczne
struktury.

Życie zawsze ma jasne i ciemne strony,
a my gdzieś w tym wszystkim
staramy się odnaleźć swoją drogę i balans. 

PRZENIKANIE

Cykl malarski rozpoczęty w 2018 roku

Kobiece postaci czułe na przenikanie emocji. 



PRZENIKANIE XIV, 2021 r   
Cykl PRZENIKANIE 

W kolekcji prywatnej, Polska 

akryl, złoto mineralne na płótnie, 80x80 cm 
sygnatura: Głodek prawy dolny róg 



PORTRET 
JOANNY JĘDRZEJCZYK
PROJEKT 15HISTORII, 2019 r  
Cykl PRZENIKANIE 

W kolekcji prywatnej, Polska 

akryl na płótnie, 70x100 cm 
sygnatura: Głodek prawy dolny róg 





Poczucie piękna i życie w zgodzie z sobą to fundamenty naszej siły.
Zaopiekuj się sobą, zadbaj o siebie, pokochaj swoje ciało,
nawet jeśli nie jest idealne, bo przecież ideały nie istnieją?

POCZUCIE

Cykl malarski rozpoczęty w 2020 roku



POCZUCIE VI, 2020 r   
Cykl POCZUCIE 

Cena: 3 000 zł 

akryl, złoto mineralne na płótnie, 60x60 cm 
sygnatura: Głodek prawy dolny róg 



POCZUCIE III, 2020 r   
Cykl POCZUCIE 

W kolekcji prywatnej, Polska 

akryl, złoto mineralne na płótnie, 50x100 cm 
sygnatura: Głodek prawy dolny róg 





Głodek tworzy w nim kobiety zanurzone w marzeniach,
oderwane od szarej rzeczywistości.

To do tej pory najbardziej rozpoznawalny cykl prac artystki.
Powstało 28 prac i wszystkie są już w kolekcjach prywatnych.

DREAM ON

Cykl malarski rozpoczęty w 2017 roku

DREAM ON – Sięgaj po marzenia odważnie i śmiało. 
Nawet jeśli świat w okół wydaje się niesprzyjający. 



DREAM ON XX, 2020 r   
Cykl DREAM ON 

W kolekcji prywatnej, Polska 

akryl, złoto mineralne na płótnie, 80x100 cm 
sygnatura: Głodek prawy dolny róg i na odwrociu 



DREAM ON XXVI, 2021 r   
Cykl DREAM ON 

W kolekcji prywatnej, Polska 

akryl, złoto mineralne na płótnie, 100x120 cm 
sygnatura: Głodek prawy dolny róg i na odwrociu 





PUNKT
WIDZENIA

To otwarcie się na nowe. 
Na nowe doświadczenia, świat i innych ludzi.
Spojrzenie z innej perspektywy. 

Dystans, inny punkt widzenia i własna refleksja artystki
były przyczynkiem do stworzenia tej wyjątkowej serii obrazów.

Cykl malarski rozpoczęty w 2020 roku



PUNKT WIDZENIA XXII, 2021 r   
Cykl PUNKT WIDZENIA 

Cena: 3 900zł 

akryl, złoto mineralne na płótnie, 80x100 cm 
sygnatura: Głodek prawy dolny róg  



PUNKT WIDZENIA XVIII, 2020 r   
Cykl PUNKT WIDZENIA 

W kolekcji prywatnej, Polska 

akryl, złoto mineralne na płótnie, 80x100 cm 
sygnatura: Głodek prawy dolny róg  



PUNKT WIDZENIA XXI, 2020 r   
Cykl PUNKT WIDZENIA 

Cena: 7 000 zł 

akryl, złoto mineralne na płótnie, 100x160 cm 
sygnatura: Głodek prawy dolny róg  



SZTUKA
WE WNĘTRZU

fot. Jola Wachel



SZTUKA
WE WNĘTRZU

fot. Jola Wachel



PRACE 
DOSTĘPNE

ZMIANA  XVII   
cykl ZMIANA 

  cena  7500 zł 

technika: akryl, złoto mineralne na płótnie 
format: 100x120cm 

ZMIANA  XVI   
cykl ZMIANA 

  cena  5500 zł 

technika: akryl, złoto mineralne na płótnie 
format: 80x80cm TONDO 

ZMIANA  IX   
cykl ZMIANA 

  cena  4000 zł 

technika: akryl, złoto mineralne na płótnie 
format: 80x80cm  

ZMIANA     
cykl ZMIANA 

  cena  3000 zł 

technika: akryl, złoto mineralne na płótnie 
format: 60x60cm  

ZMIANA XI     
cykl ZMIANA 

  cena  1500 zł 

technika: akryl, złoto mineralne na płótnie 
format: 30x50cm  

ZMIANA V     
cykl ZMIANA 

  cena  2000 zł 

technika: akryl, złoto mineralne na płótnie 
format: 40x50cm  

POCZUCIE VI     
cykl POCZUCIE 

  cena  3000 zł 

technika: akryl, złoto mineralne na płótnie 
format: 60x60cm  



PUNKT WIDZENIA  XXXI   
cykl PUNKT WIDZENIA 

  cena  4000 zł 

technika: akryl, złoto mineralne na płótnie 
format: 80X80cm 

cykl PUNKT WIDZENIA 

  cena  2500 zł 

technika: akryl, złoto mineralne na płótnie 
format: 60x80cm  

PUNKT WIDZENIA  XXXI   

cykl PUNKT WIDZENIA 

  cena  3900 zł 

technika: akryl, złoto mineralne na płótnie 
format: 80x100cm  

PUNKT WIDZENIA  XXII   

PUNKT WIDZENIA  XXXI   
cykl PUNKT WIDZENIA 

  cena  7000 zł 

technika: akryl, złoto mineralne na płótnie 
format: 100X160cm 

PRACE 
DOSTĘPNE



mail: hello@magdalenaglodek.com 

            
         

  tel: +48 506 160 330 @magdalenaglodek.art


