Beata Wielopolska
Poszedł drogą, którą iść musiał, (...) a jeśli błądził,
to dlatego, że dla niektórych ludzi nie ma w ogóle
właściwych dróg.
Tomasz Mann: Tonio Kröger, 1903

Biografia przerwana
Beata Wielopolska,
ur. w 1963 r. w Warszawie,
opuściła Polskę w sierpniu
1982 r. jako laureatka
V Ogólnopolskiej Olimpiady
Języka Niemieckiego
– bez zamiaru powrotu, za to
z przekonaniem, że nic już
nie stanie jej na przeszkodzie
w zapoznaniu się z całym
istotnym dorobkiem sztuki
europejskiej, zwłaszcza
z malarstwem.

W 1983 r. rozpoczęła studia na wydziale historii sztuki Uniwersytetu Wiedeńskiego, które, wzbogacone
licznymi podróżami po Europie oraz pobytami naukowo-badawczymi w Skandynawii, ukończyła z wyróżnieniem w 1993 r., specjalizując się w symbolizmie europejskim.
W latach 1990-2015, pragmatycznie podchodząc do swojej drugiej pasji, jaką od momentu wyjazdu z Polski stały się
podróże, jako pilot wycieczek związana była ze światowymi
koncernami turystycznymi: Globus Gateway (Lugano) oraz
Insight Vacations (Londyn).
Kolejnym wyzwaniem, znakomicie łączącym się z poprzednimi, stała się dla niej fotografia: w latach 2000-2001
była słuchaczem Studium Fotografii Artystycznej przy ZPAF-ie w Warszawie.
Przemierzywszy niemal całą Europę, do Włoch wracała najczęściej, twierdząc, iż są krajem, gdzie nie przyszła na
świat tylko poprzez ironię losu, a Wenecja stała się miastem,
które zdominowało wiele lat jej życia. Wraz z Matką Bożeną
Motylewską-Wielopolską po raz pierwszy uczestniczyła w karnawale weneckim w 1996 r., zawożąc tam i fotografując wspólnie stworzone kostiumy. Pobyt ten rozpoczął nowy etap w ich
życiu. W 2001 r. zainscenizowała tzw. „Powrót do Wenecji”,
ponownie przywożąc i fotografując – coraz częściej w formie
cyklów – autorskie kreacje, w których pozowała Bożena Motylewska-Wielopolska. Z rosnącym dorobkiem kostiumów raz
jeszcze uczestniczyła w karnawale weneckim w 2007 r., nawiązując w fotografii do dawnych wątków, jak również rozpoczynając nowe.
Ma na koncie kilka wystaw fotografii o tej tematyce, których wernisaże wzbogacała happeningami w kostiumach autorskich. Latem 2007 r. i 2008 r., na zaproszenie Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza
w Gdyni, organizowała plenerowe parady weneckie w Gdyni-Orłowie, wpisując się w tematykę włoską bądź
śródziemnomorską Sceny Letniej tegoż teatru.
W marcu 2008 r. założyła w Warszawie Teatr Muzyki i Maski „VENEZIA” dla którego, wykorzystując stworzoną wspólnie z Bożeną Motylewską-Wielopolską kolekcję kostiumów autorskich, przygotowywała happeningi
uliczne, etiudy sceniczne, koncerty kameralne oraz planowała realizację plenerowych widowisk muzyczno-choreograficznych.
Unikatową autorską kolekcję kostiumów prezentowała już kilkakrotnie: w 2011 r. w Muzeum Etnograficznym w Łodzi na wystawie pt. „Damy i Dożowie”, w 2015 r. w Muzeum Zagłębia w Pałacu Mieroszewskich
w Będzinie na wystawie pt. „Karnawał wenecki”, gdzie odrębną salę poświęciła tematowi „Świat okiem Arlekina”
oraz, również w 2015 r., na dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury podczas gali finałowej XVII Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów i Entuzjastów Mody Off Fashion, zainscenizowanej przez Magdalenę
Kusztal wokół tematu Orient Express.
Na wiosnę 2013 r. rozpoczął się w jej życiu nowy, zupełnie nieoczekiwany etap, tym razem związany
ze Środą Wielkopolską, gdzie urodziła się Jej Matka: zamieszkała w Domu Rodzinnym swych pradziadków
Władysława i Leokadii Śmiśniewiczów na Kilińskiego 6/Św. Ducha 1. Tutaj od kilku lat realizuje kolejną pasję
swojego życia…
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