
MIĘDZYNARODOWY KONKURS "MALUJĘ PETERSBURG" -  
CZYLI REPREZENTACJA POLSKI W MALARSTWIE  

 
Paulina Rosiek: Kiedy zaczęłaś interesowad się malarstwem? 
Aleksandra Bułat: Malarstwem interesuję się już od początków podstawówki. Pamiętam jak biegłam 
do szkoły, wpadłam do szatni i oznajmiałam szatniarce - "będę malarką". Ona zawsze śmiała się i 
powtarzała, że plany szybko ulegają zmianie. Nie uległy. 
 
P: Czy uczęszczasz na jakiś kurs malarstwa? 
Aleksandra Bułat: Już piąty rok uczęszczam na kurs malarstwa i rysunku w SCKM. Początkowo miał 
on miejsce w Synagodze Wolfa Poppera, teraz przenieśliśmy się na Dietla. Zajęcia trwają trzy godziny 
i odbywają się w każdy piątek tygodnia. I za to właśnie uwielbiam piątki. Jest cudownie. 
 
P: Jak wyglądają takie zajęcia? 
Aleksandra Bułat: Na zajęciach realizujemy tematy z różnego zakresu. Uczymy się układad 
kompozycje. Wykonujemy studium postaci czy studium architektoniczne. Przeglądamy katalogi 
malarskie. Czasem Pani Profesor coś wykłada. Innym razem idziemy w plener. Zajęcia zorganizowane 
są bardzo luźno. W każdym momencie można do nich dołączyd czy wcześniej z nich wyjśd. Pani 
Profesor daje nam dużo przestrzeni, która w twórczości jest bardzo ważna. Napięcie narasta dopiero 
wtedy, kiedy przygotowujemy coś na konkretną wystawę czy konkurs. 
 
P: Jak natrafiłaś na konkurs "Maluję Petersburg"? 
Aleksandra Bułat:  Zapisała mnie na niego właśnie moja nauczycielka - Profesor Beata Sarapata. 
SCKM zostało poproszone o wykonanie kilku prac przez samego prezydenta miasta Krakowa. Temat 
Rosji krążył po Domie Kultury już cały rok. Tuż przed konkursem przygotowywaliśmy wystawę "Rosja 
w kolorze". Wykonywałam na nią własną interpretację ekspresjonistycznego obrazu Chaim Soutine'a 
o tytule "Biały dom". 
 
P: Jaki zasięg ma konkurs?  
Aleksandra Bułat:  Konkurs ma zasięg międzynarodowy. Moja praca przeszła przez wszystkie etapy 
lokalne i zakwalifikowała się do najwyższego szczebla. Mam przyjemnośd reprezentowad Polskę w 
malarstwie. Mój obraz pojechał na międzynarodową wystawę do Sankt Petersburga, gdzie odbędzie 
się ostateczna rywalizacja. Z tej okazji w sobotę miało miejsce spotkanie wszystkich laureatów z 
prezydentem miasta Krakowa. W całej Polsce było ich dwunastu. 
 
P: Ile czasu zajęło Ci przygotowanie pracy konkursowej ? 
Aleksandra Bułat: Przygotowanie pracy zajęło mi około dwóch miesięcy. Na początku szukałam 
inspiracji w kilku katalogach z rosyjskimi artystami, a także zdjęcia zabytku, na którym mogłabym się 
wzorowad. Podczas tworzenia obrazu kilka razy przemalowywałam niebo zanim natrafiłam na 
odpowiedni kolor. Z dolną częścią obrazu było podobnie. Na początku próbowałam beżów. Potem 
wszystko zatonęło w ultramarynie. Następnie moja nauczycielka poleciła mi dodad do palety 
odrobinę ugru. Ugier - to było właśnie to. 
 
P: Jak scharakteryzowałabyś swój  styl malarski? 
Aleksandra Bułat: Moja ulubiona technika to akryl. Kolor - biały. Biały jest najważniejszy w 
malarstwie. Nie wiem czy mam swój własny styl malarski. Jeśli tak, to cały czas ewoluuję. Na pewno 
coś łączy moje obrazy. Zawsze zaczynam dośd agresywnie i nerwowo, moje obrazy są pełne mocnych 
kresek i kolorów. Potem Pani Profesor prosi mnie o odrobinę spokoju, oddechu i redukcji. Malowanie 
przypomina więc proces terapeutyczny. Na początku wyrzuca się wszystkie swoje emocje, ogląda się 
je i stara zrozumied. Na samym koocu zostają one wyciszone.  
 



P: Czym zajmujesz się oprócz malowania ? 
Aleksandra Bułat: Oprócz malowania zajmuję się pisaniem. Jestem właśnie w trakcie wydawania 
debiutu literackiego. Gram również na gitarze, montuję filmiki, fotografuję i podróżuję. Fascynuje 
mnie psychologia, filozofia, teatr, a także biologia. 
 
P: Czym chciałabyś się zająd po skooczeniu liceum i czy wiążesz przyszłośd z malowaniem? 
Aleksandra Bułat: Chciałabym studiowad psychologię na Uniwersytecie Jagiellooskim. Następnie 
zrobid kurs na psychoterapeutę czy też zapisad się na ASP. Myślę ostatnio nad prowadzeniem terapii 
poprzez malowanie czy pisanie. 
 
   


