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   Jesteśmy polską grupą artystów mieszkającą w okolicach Vancouver,B.C. 
Grupa nasza o nazwie Collage Art Group, ma na swoim koncie wiele udanych 
płócien. Pomysł tworzenia wspólnie jednego obrazu przez wielu artystów zrodził 
się w 2014 roku i jest  naszym wspólnym projektem rozwijania nurtu artystycz-
nego, który nazwaliśmy konkatenacjonizmem.
  Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że artystyczne kolektywy to nic nowego 
wśród artystów, tym niemniej poczuliśmy potrzebę nazwania naszego wspólne-
go malowania.
  Idea przedstawienia wyobrażeń wielu jako jednej wizji, jest dla nas intrygująca, 
a proces jej tworzenia frapujacy. W zaciszu swych pracowni tworzymy swoją 
część dzieła z niecierpliwością oczekując kolejnego ruchu pędzla następcy, by 
zobaczyć zjednoczony obraz, jaki by nigdy nie zaistniał, gdyby nie fakt poczucia 
wspólnoty i łańcuchowej aprobaty.
  „Na rozdrożu”, czyli na skrzyżowaniu naszych artystycznych dróg, gdzie nasz 
indywidualizm i odrębności artystyczne stały się doskonałym uzupełnieniem 
i dopełnieniem tworzonych przez nas prac.
  W przypadku naszej grupy, bardziej lub mniej świadomie, ksztłtująca nasze ży-
cie nieuchronność losu i przeznaczenie, dodatkowo wpływa na naszą twórczość. 
Fakt ten, oprócz chęci i świadomości przekazania swych realnych, spirytualnych, 
a często nawet wewnętrznych odczuć na płótno, może świadczyć również o ja-
kimś ponadczasowym kosmicznym obowiązku zaistnienia tej „grupy pięciorga”.
  W naszym przypadku możemy użyc tu porównania do „numerologicznej piąt-
ki” jako liczby pięciu zmysłów. W założeniu naszej „piątki” sam proces twórczy 
przebiega od jednego z nas, który staje się inicjatorem, wstępnie zaszczepiającym 
klimat i charakter dzieła, w kierunku kolejnych z nas, którzy dodają, wyostrzają 
lub nieco zmieniają, ten początkowy wyraz dzieła o swe własne spostrzeżenia, 
odczucia lub wierzenia.W ten sposób dodatkowo wzbogacając jego wyraz 
o bardziej uniwersalne przekazanie danego założenia.
Nasze prace, wspólne oraz indywidualne, można obejrzec na: 

www.facebook.com/collageartgroup

SPOTKANIE NA ROZDROŻU SZTUKI

Ela Chmielowski, Eric Sosnowski – collaboration The Birth of Consciousness

Ela Chmielowski, Moneca Rayner, Eric Sosnowski – collaboration Peonia’s World

Ela Chmielowski, Eric Sosnowski, Krzysztof Sosnowski
 – collaboration Love In the Tunnel of Light

Renata Basalyga, Ela Chmielowski, Moneca Rayner, Eric Sosnowski, 
 – collaboration Met In the Middle


