
2016 
12/01/2016 

Błażej Ostoja-Lniski 

Błażej Ostoja-Lniski urodził się w 1974 w Czersku. W latach 1994-1999 studiował 

w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa 

u prof. Rajmunda Ziemskiego, aneks z litografii u prof. Władysława Winieckiego. Od 1999 

roku związany z macierzystą uczelnią. Profesor sztuk pięknych, kierownik Pracowni 

Litografii, Dziekan Wydziału Grafiki (2012-2016). Uprawia malarstwo i grafikę (głównie 

litografia). 

 

Wystawa pt. „Miejsce” to cykl 10 fotografii pokazujących wnętrze pracowni malarskiej. 

Zdjęcia wykonane są w tradycyjnej technice fotograficznej i z założenia mają przyciągać 

uwagę swoim przesłaniem, formą ale również walorami estetycznymi; jakością druku 

oraz techniką wywoływania negatywu. Idea sfotografowania przestrzeni, w której na co dzień 

otacza się Błażej Ostoja-Lniski została przefiltrowana przez wrażliwość fotograficzną 

Mariusza Filipowicza a efekt końcowy ma na celu wprowadzić widza w świat artysty 

przeważnie zarezerwowany wyłącznie dla niego samego. 

Wystawa czynna do 04/02/2016 

 

10/02/2016 

Obraz - Joanna Trzcińska  

   

Joanna Trzcińska urodziła się w 1968 

roku, absolwentka ASP w Łodzi, doktor 

sztuk pięknych. Mówi o sobie, że jest 

artystką multimedialną w tradycyjnym 

znaczeniu, gdyż łączy doświadczenia 

malarza, grafika, a ostatnio i rzeźbiarza, 

w wyniku czego powstaje obraz 

Tytułowym bohaterem wystawy Joanny 

Trzcińskiej jest „Obraz” - „najczęściej 

kojarzony z malarstwem, przeważnie płaski utwór plastyczny, na którym za pomocą farb, 

przy zastosowaniu różnych technik malarskich i graficznych autor dokonał zapisu pewnych 

treści”. (Wikipedia) 



Prezentowane prace mieszczą się w tej definicji, 

ponieważ autorka prezentuje zarówno najnowsze 

prace, powstałe w wyniku zainteresowania deską 

drzeworytniczą, jak i same drzeworyty, wydruki 

cyfrowe i wreszcie obrazy na płótnie. Prace łączy 

temat – człowiek, figura ludzka i przestrzeń, w której 

ów człowiek funkcjonuje. 

Kurator Janusz Knorowski 

Wystawa czynna do 01/03/2016 

. 

 

 

07/03/2016 

dr Katarzyna Stanny 

Adiunkt w Katedrze Fotografii na Wydziale Sztuki Mediów 

ASP w Warszawie, gdzie prowadzi Pracownię Projektowania 

Intermedialnego. Zajmuje się grafiką użytkową, 

projektowaniem kolii, fotografią i pracą naukową. Prace 

prezentowała na dwudziestu sześciu wystawach 

indywidualnych oraz na ponad osiemdziesięciu wystawach 

zbiorowych w Polsce, Francji, Niemczech, Luksemburgu i 

Chinach. Laureatka ogólnopolskich nagród i wyróżnień, w tym 

Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 

szczególne osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktycznej 

(2014) oraz Nagrody Rektora ASP w Warszawie (2015).  

Członkini Zarządu 

ZAiKS-u.  

 

 

Wystawa prezentowana w Galerii (-1) to zbiór, 

wybór fragmentu z dotychczasowej twórczości 

Katarzyny Stanny. Na wystawie prezentowane 

będzie malarstwo, grafika użytkowa, fotografia a 

także nie wystawiane jeszcze nigdzie dotąd 

malarskie prace na płótnach z okresu dzieciństwa 

mające duży wpływ na wybór jej późniejszej drogi 

artystycznej. 



Wystawa czynna do 03/04/2016 

 Wystawa Pokonkursowa Szkół Podstawowych „Moje Igrzyska” 

Wystawa czynna  od 10/05/2016 do 28/05/2016 

 

 

04/06/2016 

Atelier Graines d’Artistes 

 

Atelier Graines d’Artistes, dwujęzyczne atelier plastyczne prowadzone przez 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   malarstwa ściennego, projekty parateatralne, ilustratorskie… 

Atelier jest miejscem, gdzie realizują się pasje dziecka, a radość tworzenia  

i przyjemność pracy twórczej pozostają priorytetem. 

Wystawa czynna do 11/06/2016 

 

23/06/2016 

Iwona Cur 

Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w 

Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale 

Grafiki Warsztatowej. W 2008 roku podjęła studia 

podyplomowe Marketing Kultury na Uniwersytecie 

Warszawskim i otworzyła przewód doktorski na 

Wydziale Grafiki Uniwersytetu Marii Curie 

Skłodowskiej w Lublinie. Od 2005 do 2012 roku 

pracowała na stanowisku asystentki w macierzystej 

uczelni.  

Na wystawie w Galerii (-1) pojawiły się czarno-białe 

wielkoformatowe linoryty, podobnie jak i kilka 

mniejszych grafik wykonanych w technikach 

mieszanych (akwaforta, akwatinta). Wszystkie 

nawiązują do natury – zamieszkują je zwierzęta i 

struktury organiczne. Artystka tworzy niezwykle 



pracochłonne linoryty o rzadko spotykanych, wielkoformatowych gabarytach. Odbijane są na 

specjalnie zaprojektowanej prasie graficznej. Chętnie sięga też po tak szlachetne techniki 

grafiki warsztatowej jak: akwaforta, akwatinta, mezzotinta oraz litografia. Są to unikatowe 

rodzaje matrycy wymagające 

specjalistycznego sprzętu. - Uprawiane są 

przez największych twórców już od kilkunastu 

wieków, a mimo to cały czas odkrywam dzięki 

nim nowe formy artystycznej ekspresji. W 

swojej twórczości inspiracje w dużej mierze 

czerpię z przyrody – Iwona Cur.  

 

 

 

Od 2012 roku według własnego programu 

prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa  

w autorskiej Pracowni Artystycznej Kwadrat. 

Format w jakim najczęściej się wyraża, to 

właśnie kwadrat. 

Kurator Kama Zboralska 

Wystawa czynna 

do 01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

06/09/2016 

Józek Nowak 

Urodził się w 1962 roku w Jordanowie. 

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w 

Krakowie. Dyplom, Wydział Rzeźby/1991. 

Członek i współzałożyciel europejskiej 

organizacji „sculpture network”/2004, 

członek Związku Niemieckich Artystów 

Plastyków, Okręgu Bawarskiego (BBK 

Bayern)/2006, członek Związku Polskich 

Artystów Plastyków, Okręg Krakowski /2007. 

Od 1994 mieszka i pracuje w Pöcking przy 

Starnbergersee oraz w Łętowni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurator Kama Zboralska 

Wystawa czynna do 25/09/2016 

28/09/2016 

Andrzej Wiktor 

Rocznik 1973, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 

Filmowej, Telewizyjnej i  Teatralnej w Łodzi, członek Związku 

Polskich Artystów Fotografików i Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Polskich.  Laureat prestiżowych konkursów 

fotograficznych (zdobywca pierwszej nagrody w kategorii 

Kultura i sztuka - fotoreportaż w konkursie BZ WBK Press 

Foto 2012, a w Wielkim Konkursie Fotograficznym National 

Geographic w 2011roku zdobył wyróżnienie w kategorii 

Ludzie). Specjalizuje się w heliograwiurze.  Malgorzata 

Gudzikowska  

Wystawa czynna do 20/10/2016 

 

 

 

 

 

 

25/10/2016 

Bogusław Kott i  Piotr Słowiński  - Wietnam / fotografia 

Dwóch fotografów w rożnym wieku. Ten sam system fotograficzny małoobrazkowego 

aparatu, ten sam moment realizacji. Jedność czasu, miejsca i akcji.  



Prot Jarnuszkiewicz - kurator 

wystaw.  

Wystawa czynna do 13/11/16  

 

 

 

 

 

 

 

23/11/2016 

Kompas Młodej Sztuki – wystawa zbiorowa, pokonkursowa 

 

Kompas Młodej Sztuki, to ranking najlepszych polskich artystów współczesnych (do 35. roku 

życia), tworzony przez około 80  galerii sztuki współczesnej zarówno publicznych, jak i 

prywatnych. KMS 2016 wygrał  Bartosz Kosiński – absolwent ASP w Krakowie. Inicjatorami 

KMS są Kama Zboralska i Piotr Cegłowski. Patronat honorowy: Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury. Sponsorem Głównej Nagrody w 

wysokości 10 tys. zł była Fundacja Banku Millennium, która jest także mecenasem wystawy.  

 

Kuratorzy: Kama Zboralska i Piotr  

Cegłowski 

Wystawa czynna do 4/12/16 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

07/12/2016 

Jerzy Zajączkowski – malarstwo 

 

Absolwent Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Dyplom uzyskał w roku 1997 w pracowni Rzeźby prof. Alojzego Gryta. W latach 2002 – 2007 

studiował malarstwo w pracowni prof. Seana Scully na Akademii Sztuk Pięknych w 

Monachium. 

Kurator Kama Zboralska 

Wystawa czynna do 09/01/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


