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DAREK ZABROCKI  

Miasta
16 grudnia 2015 –17 stycznia 2016

wernisaż: 16 grudnia 2015 r. godz. 18.00 – 21.00
na wernisażu set dj’ski zagra Wojtek Makowski, a o serwowane smaki zadba Mocktajl

aferparty: od godz. 21.00 – To się Wytnie (ul. Stalowa 46)
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Codziennie te same twarze, ulice, tramwaje. Nuda przestrzeni 
codzienności oraz poczucie monotonii każą choć na chwilę 
wyrwać się, uciec przynajmniej na pewien czas, by poczuć 
dreszcz emocji towarzyszący spotkaniu nieznanego. Nagle 
znaleźć się w zupełnie obcym “Mieście”.

Polska Grafika Cyfrowa ma zaszczyt zaprosić Państwa do 
Pragalerii na wystawę prac stanowiących przegląd twórczości 
Darka Zabrockiego – dwudziestoczteroletniego gdańszcza-
nina, artysty koncepcyjnego i ilustratora, który pracował nad 
wieloma produkcjami cyfrowymi światowego formatu. Wśród 
nich znalazły się między innymi „Assasin’s Cred”, „HALO Wars 2”, 
czy „Total War”. Współtwórcy projektów dla takich gigantów 
z branży mediów elektronicznych jak Ubisoft, Universal, BBC, 
Sony, Sega, czy 20th Century Fox. Ten znany na całym świecie 
artysta cyfrowy, specjalnie dla Pragalerii zebrał obrazy, które 
stanowią przykład jego twórczości prywatnej.  Wybrał prace, 
które łączy motyw miast – zarówno istniejących naprawdę, jak  
i również mających swój początek głęboko w wyobraźni autora.

Wśród prac Darka Zabrockiego zaprezentowanych na wysta-
wie można wyróżnić te, które przedstawiają miejsca doskonale 
znane, ale wydają się jakby zupełnie nowe i poprzez aurę 
tajemniczości i niedopowiedzenia – wręcz niemożliwe do 
całkowitego odkrycia. Londyn nocą – rozświetlany blaskiem 
lamp ulicznych i samochodowych reflektorów jest groźny, nie-
znany i przez to niesamowicie pociągający. Czeska Praga jest 
z pozoru bezpieczna i gościnna, jednak nie sposób czuć się 
tam spokojnie. Jakby cały czas wyczuwało się czyjś oddech na 
plecach. I wreszcie – najbliższy jego sercu – Gdańsk.  

We wspomnieniach kojarzony z ciepłymi i słonecznymi waka-
cjami. Miasto, w którym można przysiąść na brzegu morza, 
wsłuchując się w kojący szum fal. Co dzieje się na tych kolo-
rowych za dnia ulicach, gdy turyści i mieszkańcy już dawno 
znajdą się w swoich domach, słońce skryje się za burzowymi 
chmurami, a Gdańsk spowija gęsta mgła? Pierwszy, realny 
świat „Miast”, który proponuje Darek Zabrocki jest znany, ale 
nieoczywisty poprzez stworzenie wyjątkowej atmosfery chwil 
nieuchwytnych dla oka kamery turysty podążającego śladami 
zabytków.

Drugą grupę tematyczną stanowią prace przedstawiające miej-
sca wyobrażone. Jest to świat „Miast” nigdy nieodwiedzonych, 
a fascynujących i ciekawych. Autor zaprasza do miejsc, gdzie 
każdy może znaleźć coś tylko dla siebie. Można tam skryć 
się przed gwarem życia codziennego w postapokaliptycznym 
świecie lub – wręcz przeciwnie – znaleźć się w samym środku 
Metropolii, bądź na łodzi płynącej przez kanał wielkiego 
miasta. Co jednak wydaje się najciekawsze, artysta wplata 
w krajobraz drobne, lecz diametralnie zmieniające ostateczne 
doznania widza elementy. To najdrobniejsze szczegóły maja 
zaważyć o ostatecznej percepcji pracy.

Obrazy Darka Zabrockiego skłaniają do dłuższego zatrzyma-
nia się przy każdym z nich i wejrzenia głęboko w jego ramy.  
Należy dać porwać się światom wykreowanym przez artystę, 
wejść do krainy „Miast” i zajrzeć pod każdy, nawet najmniej-
szy, kamień. Stać się uczestnikiem tej rzeczywistości.  
 

Norbert Rędzia



1    In search of Sunrise, 2015 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 100x84 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu,  
      opisany na odwrocie, nakład 1/20
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2    Apocalypse, 2014 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 54x100 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany  
      na odwrocie, nakład 1/20

3    Future Paris, 2014 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 68x120 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany  
       na odwrocie, nakład 1/20
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4    Rpg Town, 2014 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 60x100 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany          
      na odwrocie, nakład 1/20



5     Dusk River, 2015 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 50x90 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany na   
       odwrocie, nakład 1/20
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6     Exploration Enviro, 2014 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 40x70 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany  
       na odwrocie, nakład 1/20 
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7    Castle in the fog, 2015 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 60x35 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu,           
      opisany na odwrocie, nakład 1/20
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9     Carpe Noctem, 2015 | Adobe Photoshop, wydruk giclée,  50x90 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu,   
       opisany na odwrocie, nakład 1/20
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8     Fog Bridge, 2014 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 43x70 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany na  
       odwrocie, nakład 1/20
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10     Metropolis, 2014 I  Adobe Photoshop,wydruk giclée, 50x100 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany na  
         odwrocie, nakład 1/20
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11    Prague, 2014 I  Adobe Photoshop,wydruk giclée, 33x60 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany na      
         odwrocie, nakład 1/20
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12    Gdańsk Central Station, 2014 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 66x100 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym  
         rogu, opisany na odwrocie, nakład 1/20
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13    River View, 2015 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 50x100 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany  
         na odwrocie, nakład 1/20
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14     Moon light, 2015 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 56x90 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany  na odwrocie,  
          nakład 1/20

14

15     Rain down on me, 2014 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 60x100 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany na  
          odwrocie, nakład 1/20
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16     The Market, 2015 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 67x120 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany na            
          odwrocie, nakład 1/20
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17     Night London, 2014| Adobe Photoshop, wydruk giclée, 67x120 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany na  
          odwrocie, nakład 1/20 
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18     Futuristic Warsaw, 2015| Adobe Photoshop, wydruk giclée, 67x120 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany na  
          odwrocie, nakład 1/20 
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20    Walking on the Long street, 2015 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 70x120 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym  
         rogu, opisany na odwrocie, nakład 1/20

19    Red lights, 2014 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 70x100 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany na  
         odwrocie, nakład 1/20
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21    Me and my Umbrella, 2014 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 100x72 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu,  
         opisany na odwrocie, nakład 1/20

22    Walking on the street, 2014 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 100x63 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym  rogu,  
         opisany na odwrocie, nakład 1/20
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23    Riot sketch1, 2014 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 26x40 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany  
         na odwrocie, nakład 1/20

24    Riot sketch2, 2014 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 22x40 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany  
         na odwrocie, nakład 1/20
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26    Riot sketch4, 2014 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 24x40 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany na  
         odwrocie, nakład 1/20
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25    Riot sketch3, 2014 | Adobe Photoshop,wydruk giclée, 21x40 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany  na  
         odwrocie, nakład 1/20
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27    Riot, 2014 | Adobe Photoshop, wydruk giclée, 62x120 | sygnowany I. D.: D. Zabrocki w prawym dolnym rogu, opisany na   
         odwrocie, nakład 1/20
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Darek Zabrocki (ur. 1991) od ośmiu lat profesjonalnie zajmuje 
się mediami cyfrowymi. Jak sam o sobie mówi, w pracy uwielbia 
podejmować nowe wyzwania i testować najnowsze techniki. Do 
działania motywuje go ciągła możliwość uczenia się nowych 
rzeczy, która sprawia, że to, co robi, jest tak niesamowite. W swojej 
karierze współpracował już z gigantami branży mediów elektronicz-
nych, takimi jak: Ubisoft, Framestore, Universal, BBC, Sony, Sega, 
Creative Assembly, Wizards of the Coast, czy 20th Century Fox. Efekty 
jego pracy można oglądać w produkcjach, takich jak: „HALO 
Wars 2”, „Total War”, „Rigs”, „Sid Meier’s: Starships” oraz bardzo 
głośny w ostatnim czasie „Assassin’s Creed: Syndycate”. In
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Carpe Noctem 9

Castle in the fog 8

Dusk River 6
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Futuristic Warsaw 17

Gdańsk Central station 12

In search of Sunrise 3
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Riot sketch4 21

Riot 22 – 23

River View 13

Rpg Town 5
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Walking on the street 19

The Market 15

Prezentowane prace w nakładzie 20 egzemplarzy można zamówić na papierze, płótnie lub dibondzie. 
Szczegóły na polskagrafikacyfrowa.pl





Narzędzia się zmieniają – 

 

twórczość pozostaje.
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