2010
08/12/2010
Wernisaż wystawy malarstwa Anny Strumińskiej
Anna Strumińska (1941-1990). W 1968 roku uzyskała dyplom z grafiki żurnalowej
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Członek Związku Polskich Artystów
Plastyków, stypendystka polskiego Ministra Kultury i Sztuki. Po studiach związana
z Lublinem, od 1982 mieszkała w Niemczech. W latach 1984-1985 stypendystka niemieckiego
Atelierhaus w Worpswede. Stworzyła około 200 obrazów olejnych, setki pasteli, akwareli, szkiców
kredkami i rysunków piórkiem. Jej prace znajdują się m.in.: w Galerii Malarstwa Polskiego XX Wieku
Muzeum Lubelskiego oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą a także w muzeach w Lublinie,
Kazimierzu Dolnym, Toruniu oraz zbiorach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.
Wystawa czynna do 10 stycznia 2011.

15/11/2010
Wernisaż wystawy grafiki prof. Stanisława Wieczorka
Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału
Grafiki. Założyciel Towarzystwa Grafików Projektantów. Zajmuje się tworzeniem grafiki projektowej
i warsztatowej; uprawia rysunek i malarstwo; grafikę użytkową. Wystawia i wykłada w kraju
i zagranicą. Jest laureatem licznych nagród. Profesor ASP w Warszawie.
Wystawa czynna do 05 grudnia 2010.

20/10/2010
Wernisaż wystawy malarstwa Laury Wasilewskiej

Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. W 2010 roku obroniła dyplom
z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Antoniego Fałata, aneks z rysunku u prof.
Barbary Szubińskiej. Praca magisterska pod kierunkiem dr Izabeli Galickiej. Studiowała również pod
kierunkiem prof. Franciszka Starowieyskiego i prof. Wiktora Zina. Prace artystki znajdują się
w zbiorach prywatnych w Polsce i zagranicą m.in. Austrii, Anglii, Japonii, Stanach Zjednoczonych.
Stałe ekspozycje jej prac można zobaczyć w Galerii „Zadra” w Warszawie oraz w Ministerstwie Sportu
i Turystyki.
Wystawa czynna do 7 listopada 2010.

17/09/2010
Wernisaż wystawy malarstwa Francoise Lemaitre-Leuroux z okazji 90-lecia
Polskiego Związku Motorowego

Wystawa czynna do 17 października 2010.

04/08/2010
Wernisaż wystawy malarstwa Pauliny Buźniak
Studentka piątego roku
Akademii Sztuk Pięknych.

grafiki

warszawskiej

Wystawa czynna do 13 września 2010.

01/07/2010
Wystawa prac pokonkursowych pt. „Kolorowe Boiska... czyli Szkolna Pierwsza Liga"- foyer
Centrum Olimpijskiego
IV edycja społecznego projektu „Kolorowe Boiska... czyli Szkolna Pierwsza Liga". Organizatorem
konkursu jest FFiL Śnieżka S.A., a główną nagrodą - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego.
Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca dostaną od FFiL Śnieżka komplety farb do odmalowania
szkolnych sal. Dodatkową nagrodą są bramki do
gry w piłkę nożną ufundowane przez firmę Tamex
Obiekty Sportowe S.A., będącą partnerem
programu i generalnym wykonawcą boiska.
1. miejsce

3.miejsce
2. miejsce

Patroni programu to Polski Związek Piłki Nożnej i Polski Komitet Olimpijski. W projekcie udział wzięło
61 szkół podstawowych z całej Polski. W tym roku „Kolorowe boiska" otrzymały nagrodę za najlepszy
program społeczny w plebiscycie „Mocni Wizerunkiem 2010".
Wystawa czynna do 31 lipca 2010.

14/06/2010
Wernisaż wystawy malarstwa Grażyny Osman pt. "Przebudzenie"- foyer Centrum
Olimpijskiego

Autorka niemal całe swoje życie związała ze sportem. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego.
Szkoliła narodową kadrę juniorów w gimnastyce a przez przeszło 20 lat prowadziła łyżwiarsko gimnastyczną szkołę sportową. Od sześciu lat maluje pejzaże, portrety, sceny rodzajowe. Artystka samouk ma już za sobą kilka wystaw, m.in. w warszawskiej AWF, która w 2005 roku towarzyszyła
rozgrywanym w stolicy MŚ w pięcioboju nowoczesnym.
Wystawa czynna do 31 lipca 2010.

22/06/2010
Wernisaż wystawy Oficyny Wydawniczej KWADRAT pt. „Jan Paweł II Święty: Aż po
krańce ziemi"

Wystawa autorska: Adama Bujaka, Grzegorza
Gałązki, Arturo Mari i Ryszarda Rzepeckiego.
Prezentowane zdjęcia pochodzą z albumów
Oficyny Wydawniczej „Kwadrat": „Dziedzictwo.
Jan Paweł II na rodzinnej ziemi", „Dar bez kresu",
"Gazda świata", „Aż po krańce ziemi", "Skarb
wiary świętej", „Radość i łzy", „Ukryte tchnienie
ojczyzny" i „Ziemio jedyna" wydanych w latach
1996 - 2009.

W latach 2003-2004 wystawa prezentowana była
m.in. w Bostonie, Nowym Jorku, Doylestown amerykańskiej Częstochowie, New Britain, Los
Angeles, Yorba Linda i innych polonijnych
ośrodkach Zachodniego i Wschodniego Wybrzeża
USA. W Stanach Zjednoczonych obejrzało ją ok.
50.000 osób. W 2006 roku w 1. rocznicę śmierci
Papieża - Polaka wystawę eksponowano
w Centrum Kultury Jana Pawła II w Waszyngtonie.
Polska kopia wystawy powstała po śmierci Ojca
Jana Pawła II i eksponowana była od 2005 roku
m.in. w Muzeum Narodowym w Sukiennicach
w Krakowie, na Zamku Sułkowskich w Bielsku - Białej, w gmachach Sejmu RP w Warszawie, Bibliotece
Narodowej w Warszawie, w kościele p. w. Św. Brygidy w Gdańsku. Wystawa jest własnością Oficyny
Wydawniczej „Kwadrat" z siedzibą w Krakowie. Wystawa czynna do 01 sierpnia 2010.

01/06/2010
Wernisaż wystawy malarstwa (obiekty) Jerzego Grochockiego

W 1957 roku otrzymał dyplom magistra inż.
architekta na Wydziale Architektury Politechniki
Warszawskiej a w 1963 roku dyplom magistra
sztuki
na
Akademii
Sztuk
Pięknych
w Warszawie. W roku 1967 organizował grupę
artystyczną pod nazwą Grupa7 ( wystawy
w Warszawie i Danii). Od 1970 roku zaczął
tworzyć sztukę konstruktywistyczną. Był
związany z ruchem Sztuki Systemu w Europie
i z jego grupami artystycznymi z Francji,
Holandii, Finlandii, Austrii. W 1977 roku
uczestniczył w Kongresie Tekstu Wizualnego w
Warszawie. Wynaleziony przez niego matematyczny ciąg liczbowy stał się inspiracją do wielu jego
kompozycji. Komponował także fotomontaże, collage z przypadkowych form, modularne obiekty
przestrzenne oraz wielowarstwowe papierowe kompozycje geometryczne. W 1984 roku razem
z rodziną wyemigrował do USA. Od 1989 roku mieszka w Houston – współpracuje z galerią Anya Tish.
Od roku 2000 wykorzystuje elementy drzew tworząc malarskie obiekty przestrzenne („Synteza

Natury z Logiką Geometrii”). Brał udział w przeszło stu wystawach grupowych i indywidualnych
w Europie i w USA. Laureat nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się w muzeach i w prywatnych
kolekcjach w Europie i w USA. Wystawa czynna do 17 czerwca 2010.

06/05/2010
Wernisaż wystawy projektów miejskich Anny Mycy "Moje miasto, a w nim..."
Projekty miejskie autorstwa Anny Mycy, realizowane we współpracy z Zachętą - Narodową Galerią
Sztuki, ze środków programu operacyjnego Znaki Czasu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1986-1991). Dyplom
z malarstwa w pracowni prof. Stefana Gierowskiego, aneks w pracowni malarstwa ściennego u prof.
Edwarda Tarkowskiego. Brała udział w licznych prestiżowych wystawach m.in. w Galerii Zachęta, CSW
Zamek Ujazdowski, Arsenał w Białymstoku.
W swojej twórczości wykorzystuje motywy zaczerpnięte z tradycji sztuki bizantyjskiej
i perskiej. Od wielu lat oprócz malarstwa sztalugowego tworzy też monumentalne dzieła
w znanej już w starożytności technice sgraffito. Zajmuje się również problemem kreowania
przestrzeni miejskiej. Odkrywając na pozór zbędne lub szpecące miasto elementy architektoniczne,
nadaje im rangę obiektów charakterystycznych dla tego miejsca.
Wystawa czynna do 27 maja 2010.

08/04/2010

Wernisaż wystawy malarstwa Marcina Kowalika
Studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom
z wyróżnieniem w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego (2006). Doktor w dziedzinie sztuki (2009,
studia doktoranckie na ASP w Krakowie). Założyciel offowej galerii „the beznadziejna temporary art
gallery". Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i w ponad 20 zbiorowych. Uprawia
twórczość z zakresu malarstwa, grafiki cyfrowej, instalacji oraz obiektów.
Wystawa czynna do 03 maja 2010.

27/03/2010
Wernisaż wystawy fotoreporterskiej "Vancouver 2010" – foyer Centrum Olimpijskiego
Wystawa czynna do 19 kwietnia 2010.

23/03/2010
Wernisaż wystawy malarstwa Jana Wierzejskiego pt. "Kadry Olimpijskie"
Wystawa czynna do 06 kwietnia 2010.

17/02/2010
Wernisaż wystawy malarstwa, grafiki i rysunku „OTWARTA WYSTAWA No.1”
Wernisażowi towarzyszyła projekcja filmów z Se-mafor Film Festiwal oraz muzyka w wykonaniu Macieja
Tubisa (klawisze), Przemka Pogockiego (bas) i Darka
Adryańczyka (gitara). Artyści, których prace
zaprezentowano na wystawie, zostali wybrani
spośród
uczestników
festiwalu
OTWARTA
WYSTAWA, który organizowany jest od 2002 roku
przez Łódzkie Stowarzyszenie Otwarta Wystawa

w Łodzi. Jest to impreza multimedialna, która
pokazuje dokonania twórcze w zakresie
plastyki, muzyki, filmu i tańca. Celem
OTWARTEJ WYSTAWY jest zintegrowanie
i rozbudzenie środowisk twórczych w Łodzi,
odkrywanie nowego potencjału twórczego
oraz promocja młodych artystów. Uczestnicy
wystawy w Galerii (-1):Adam Palatyński, Ewa
Wojtyniak-Dębińska, Małgorzata Suwalska,
Marta Lempa, Rafał Akahira, Daria Solar, Irmina Kot, Piotr Pasiewicz, Agnieszka Piotrowska, Robert
Nowiński, Sławomir Grabski, Anna Rossi, Dariusz Fiet, Mariusz Wolański, Radek Boruszak, Dorota
Szewczyk. Wystawa czynna do 14 marca 2010.

21/01/ 2010
Wernisaż wystawy fotograficznej pt. "Od Turynu do Vancouver"
Wystawa czynna do 28 lutego 2010 .

