
Wystawa „Dwanaście miesięcy” składa się z prac malarskich i rysunkowych zainspirowanych 

kwiatową symboliką miesięcy występującej w tradycyjnej japońskiej grze karcianej hanafuda. 

Jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Poza samymi wizerunkami kwiatów, występującymi w danym 

miesiącu, można dostrzec głębszą symbolikę. 

Wpływ cyklu pór roku na życie człowieka, nawiązania do japońskich legend, poematów oraz 

istotnej kulturowej symboliki. 

Maski dopasowane do obrazów, nie są już bezpośrednim nawiązaniem do hanafudy, ale są 

zainspirowane podejściem do sztuki, które było dominujące w Japonii – artysta nie oddaje  

swojego subiektywnego odczuwania, a wręcz przeciwnie. Stara się wczuć i oddać jak najwierniej 

naturę obrazowanej rzeczy. 

Ekspozycja składa się głównie z prac na płótnie oraz z obrazów malowanych na maskach  

z papieru mache.

„Dwanaście miesięcy” to druga wystawa Noemi Cieślińskiej. 

Debiut wystawienniczy „Japońskie krajobrazy”, zainspirowany pobytem w Japonii, można  

było zobaczyć w 2016 roku, w Archidiecezjalnym Muzeum i Archiwum w Białymstoku.
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