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        Elżbieta Murawska 

 

Artystka grafik, malarka; urodzona w Krakowie. 

Absolwentka ASP w Warszawie, dyplom na 

Wydziale Grafiki w pracowni prof. Henryka 

Tomaszewskiego. Brała udział w ponad  200 

wystawach ilustracji i grafik  w kraju  

i zagranicą, m.in. w Centre Pompidou (wystawa 

laureatów BIB), Biennale Ilustracji Bratysława, 

Biennale Grafiki w Brnie, Kordegardzie w 

Warszawie. Laureatka wielu prestiżowych 

nagród m.in. dwukrotna laureatka Nagrody 

Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci  

 

w 1978 i 1988, Międzynarodowej Nagrody 

IBBY (2008). Zajmuje się projektowaniem 

graficznym, głównie grafiką książkową - 

ilustracje do książek dla dzieci, opracowania 

typograficzne książek, okładki, itp. Uprawia 

malarstwo olejne.  

Prezentowane na wystawie, najnowsze, 

wielkoformatowe ekspresyjne obrazy – to 

zapis niezwykłej energii, entuzjazmu dla 

malarstwa i radości tworzenia.  

Kuratorka: Kama Zboralska 
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              Andrzej Dudziński (pseud. Dudi) 

Urodził się  w Sopocie w 1945 r. Studiował architekturę na Politechnice Gdańskiej w latach 

1966-68, a następnie przeniósł się na 

architekturę wnętrz i grafikę do gdańskiej 

PWSSP. Zakończył studia na ASP w Warszawie 

na Wydziale Grafiki, w pracowni plakatu 

Henryka Tomaszewskiego. W latach 1970-72 

Dudziński mieszkał w Londynie, współpracując z 

pismami undergroundu OZ, Ink, Frendz i Time 

Out. Następnie zamieszkał w N.Y. gdzie w latach 

1982 − 1990  wykładał w Parsons School of 

Design.  Współpracował m.in.: z The Atlantic 

Monthly, The Boston Globe, Newsweek, The 

New York Times, Playboy, Rolling Stone, Vanity 

Fair, The Washington Post oraz Time. Jest 

autorem książek m.in. Superptak Dudi, Pokrak , 

Fotografia na czas,  Mały alfabet Magdy  

i Andrzeja Dudzińskich. Wyreżyserował dla TVP2 

film dokumentalny o Stanisławie Dygacie - „Mój 

ojciec Staś”, 2015 (scenariusz 

Magda Dygat). Honorowy 

obywatel miasta Sopotu (od 

2001), laureat m.in. Nagrody 

Neptuna przyznawanej przez 

prezydenta Gdańska (2013)  

i  Nagrody ZAiKSu (2014). 

Odznaczony Krzyżem Oficer- 

skim Orderu Odrodzenia Polski 

(2012). Jego prace wystawiane 

były w wielu ważnych 

europejskich i amerykańskich 

galeriach.  Zajmuje się malar- 

stwem, rysunkiem, grafiką, 

plakatem, ilustracją prasową, projektowaniem książek, scenografią teatralną, filmem  

i fotografią.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sopot
http://pl.wikipedia.org/wiki/2001
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski
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       Łukasz Zedlewski 

 

   Urodził się w 1989 roku w Olsztynie. 
Mieszka i pracuje w Miodówku koło Olsztyna  
i w Warszawie. Absolwent Wydziału 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskał w pracowni malarstwa prof. 
Stanisława Baja. Od 2013 roku asystent w 
Pracowni Malarstwa i Rysunku, Wydziału 
Konserwacji ASP w Warszawie.  Od 2016 
członek stowarzyszenia Areszt Sztuki. 
Nagrody i wyróżnienia: Stypendysta 
Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci  

w latach 2005-2008; w roku 2010 i 2016 stypendium artystyczne Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego; Nagroda Fundacji Marka Marii Pieńkowskiego w 2009 roku; 
Nagroda w konkursie im. Barbary Ostaszewskiej w 2011 roku; laureat finałowej dziesiątki 
konkursu „Najwybitniejszy Młody Malarz Pierwszej Dekady XXI Wieku” 2011roku; laureat 
Wyróżnienia Honorowego 
w Konkursie Inicjatywy 
Entry , Warszawa Grudzień 
2013 rok, III nagroda im. 
Ewy Tomaszewskiej za 
najlepsze prace 
dyplomowe; laureat 
wystawy Coming Out 
Najlepsze Dyplomy ASP w 
Warszawie 2013. Autor 
kilkunastu wystaw 
indywidualnych i uczestnik 
kilkudziesięciu wystaw 
zbiorowych. 
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       Magdalena Limbach 

Absolwentka  Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.  

Dyplom w pracowni Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego w 1998. Poza malarstwem zajmuje 

się grafiką wydawniczą oraz prowadzeniem warsztatów artystycznych. 

„Tematem, który mnie niezmiennie 

fascynuje i znajduje się w 

centrum  moich malarskich 

poszukiwań jest człowiek,  a przede 

wszystkim jego tęsknota za tym, 

co przekracza widzialny wymiar 

świata.  Często samotny,  jest 

nieustannie w drodze do spotkania 

z tajemnicą, jaką stanowi dla 

samego siebie.  

 

 

W nieokreślonej przestrzeni,  w której nie obowiązuje 

prawo ciążenia, dużą rolę odgrywa światło.  Staje się 

ono drogowskazem od złożoności form, zagubienia czy 

osamotnienia w stronę transcendencji czy sacrum” – 

Magdalena Limbach. 
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     Alelier Graines d’Artistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Graines d’Artistes, dwujęzyczne atelier  plastyczne prowadzone przez panią Karolinę 
Słowik  skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku od sześciu do osiemnastu lat.  
W Atelier realizowane są przeróżne projekty artystyczne, nie tylko z dziedziny malarstwa, 
rzeźby czy rysunku, ale też mozaiki, malarstwa ściennego, projekty parateatralne, 
ilustratorskie. Atelier jest miejscem, gdzie realizują się pasje dziecka, a radość tworzenia  
i przyjemność pracy twórczej pozostają priorytetem. 
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         Konrad Jarodzki 

 

Pośród/Amidst 

 Urodzony w  1927 roku – malarza i architekt, jeden  z najważniejszych artystów 

wrocławskiego świata sztuki współczesnej, związany przez lata z Państwową Wyższą Szkołą 

Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wrocławiu, jej wieloletni Profesor i Rektor, członek 

„Grupy Wrocławskiej”, twórca Archicomu.  

Wystawa organizowana przez mia ART GALLERY oraz  Galerię (-1) Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego. 

               Bogusław Deptuła  

o wystawie – pierwszej od 

1973 roku indywidualnej 

prezentacji prac 

Jarodzkiego w Warszawie : 

„Malarstwo Konrada 

Jarodzkiego zrodzone jest z 

malarstwa. Pozostaje 

jednym z niezbyt licznych 

przykładów sztuki powstałej 

z techniki, którą artysta 

uznał za najbardziej 

naturalną, czy może wręcz 

za jemu przypisaną. Koliste  

i posuwiste ruchy pędzla w gęstej farbie oraz powstające w ich wyniku smugi i kolorystyczne 

przejścia w nieunikniony sposób przywołują na myśl formy organiczne. Owszem, jednak nie 

znaliśmy ich wcześniej, nie widzieliśmy nigdy podobnych do nich, a zarazem odczuwamy je  

i odczytujemy jako naturalne. To chyba największy sukces malarskiego procederu 

Jarodzkiego, który własne, tworzone na bieżąco w ścianach pracowni formy, nie istniejące 

wcześniej, objawia światu jako naturalne i odwieczne. Dość niezwykły pozostaje fakt, że 

Jarodzki czyniąc  

 



 

 

niewiele w sferze malarskich rozwiązań, uruchamia tak wielkie pokłady naszej wyobraźni  

i potrzeby poszukiwania nowych sensów. Piszący prześcigają się wprost w dopisywaniu 

kolejnych znaczeń tym kompozycjom. Jest to dość naturalna tendencja ludzka, by 

nienazwane nazywać. A gruncie rzeczy powinniśmy przy tym niepoznawalnym pozostać. W 

ostatnich malarskich dziełach Jarodzki zastosował tą swoją technikę do innych rozwiązań, 

tym razem już nie abstrakcyjnych, a przedstawiających. Zjawiła się seria liter, pojawiły się 

portrety, ptaki na śniegu, a wreszcie najpoważniejszy malarski zamiar malarza, czyli seria w 

hołdzie World Trade Center, w której dość nieoczekiwanie okazało się, że sprawdza się ona 

również w realizacji konkretnych wyobrażeń i to tak mocno naładowanych dramatyzmem”.  

Kurator: Bogusław Deptuła 
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                           Iluminacje/Illuminations 

  Łukasz Huculak, Urszula Madera, Kamil Moskowczenko 

Wystawa zbiorowa zorganizowana przez Fundację All That Art., mia ART GALLERY  

i Galerię (-1) PKOl. 

Wystawa jest kolejnym spotkaniem grupy artystów o różnych wrażliwościach, estetykach  

i sposobach rozumienia malarstwa, których – poza osobą Łukasza Huculaka – łączy też 

swoista „iluminacja”. Tak pisze o tym zjawisku kurator wystawy, Bogusław Deptuła: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Chyba bez specjalnej przesady można powiedzieć, że każde dzieło sztuki, o ile jest udane, 

jest swoistym przebłyskiem iluminacji. Swoistą światłością przybywającą nie do końca 

wiadomo skąd, żeby ujawnić się niespodziewanie pod pędzlem czy piórem twórcy. Iluminacja 

jest natchnieniem, spełnieniem, swoistym cudem sztuki. Jest impulsem, który ujawnia się  

w dziele sztuki. Słowo uniwersalne, uniwersalnie zastosowane, które daje uniwersalne 

odpowiedzi.” 

 



 

Kuratorzy wystawy:  

Kama Zboralska i Bogusław Deptuła 
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                     Małgorzata Kosiec 

                             Duality 

      kuratorka: Ida Smakosz-Hankiewicz 

 

 

 



 

Wystawa Małgorzaty Kosiec „Duality” 
prezentuje prace artystki powstałe  
w dwóch nurtach: abstrakcji i figuracji. 
Tytułowa Duality odnosi się więc przede 
wszystkim do tych dwóch tendencji, które 
przenikają się i uzupełniają, tworząc 
charakterystyczną dla Kosiec stylistykę,  
w której to artystka konsekwentnie 
odwołuje się do naszej wizualności  
i percepcji – ukrywa główny motyw, 
stwarza iluzje. Wszystkie prace 
charakteryzują się wielowymiarowością, 
trzeci wymiar zarówno w abstrakcji, jak i 
figuracji jest cechą rozpoznawczą tych 
obrazów. Duality możemy odnieść też do 
głównego motywu, rozdwojonej postaci 
kobiecej i odczytać jako nawiązanie do 
złożoności natury i ludzkiej tożsamość. 
Wreszcie Dualizm rozumiany jako 
przywiązanie do tradycji, także pod 
względem warsztatowym z jednoczesnym 
odwołaniem się do współczesnej 
wizualności kojarzonej z medialnym 

nadmiarem, przemijalnością, chaosem informacyjnym. Małgorzata Kosiec wciąż poszukuje 
nowych rozwiązań artystycznych. W pracach figuratywnych coraz częściej rezygnuje  
z tradycyjnej prostokątnej formy podobrazia, w abstrakcjach wprowadza motyw światła-
neonu. Rezultaty tych nowych poszukiwań artystki oglądać będzie można od 14 września na 
wystawie „Duality” w Galerii (-1). 

Małgorzata Kosiec pracuje i żyje w Łodzi. Odkąd ukończyła z wyróżnieniem studia w 2000 
roku na Wydziale Grafiki i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego, nieustannie udoskonala swoją unikatową technikę malarską. Stypendystka 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Finalistka programu International Young Art 2002 domu 
aukcyjnego Sotheby's. Jej prace prezentowane były na wielu wystawach, m.in. w Szwecji, 
Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


