
AUTORZY I PRACE ZAKWALIFIKOWANE DO WYSTAWY
„OBRAZ, GRAFIKA, RYSUNEK, RZEŹBA ROKU 2011”

Arkadiusz Andrejkow (Pomidorowa) „Łukasz”, tech. mieszana, 80x120
Magdalena Bąk (B-1) „49 Trójkatów”, olej, płótno, 140x140
                           (B-3) „Wyścig z czasem”, ołówek, tusz, karton, 70x50
Kamila Bednarska (AAA) „17.07”, mieszana, płótno, 100x70
                              (AAB) „7.10”, serigrafia, karton, 100x70
                              (AAC) „7.10.II”, serigrafia, karton, 100x70
Barbara Victoria Bokota-Tomala (VIKI) „Bez tytułu II”, olej, płótno, 100x100
                                                     (Światło) „Bez tytułu”, grafika cyfrowa, 70x100
Piotr Burger (333) tryptyk „Upadek” asamblarz
Paweł Chlebek (G120709) „Wenus”, drewno, własna, wys. 90
Elżbieta Cieszyńska (001) „Memory in stone I”, druk cyfrowy, 100x70
                                  (001) „Memory in stone II”, druk cyfrowy, 100x70
                                  (001) „Memory in stone III”, druk cyfrowy, 100x70
Andrzej Cieszyński (HAUSE) z cyklu “Muszla I”, tusz, węgiel, karton, 100x70
                                (HAUSE) z cyklu “Muszla II”, tusz, węgiel, karton, 100x70
Małgorzata Drozd-Witek (Davi) „Przemijanie”, tech mieszana, płótno, 100x100
                                          (David), tech mieszana, karton, 62x92
Roman Folfas (BIES) „”Skrawek czerwonego nieba”, olej, płótno, 100x100
Józef Franczak (Franek) „Gdzieś”, akryl, płótno, 90x90
Jacek Garbaczewski (XXL) „Love –0 nic nie wskazywało by mogła to zrobić”, wklęsłodruk, 
45x45
                                  (XXW) „Love – wolnoć Tomku w swoim domku”, wklęsłodruk, 45x45
Łukasz Gil (B4) z. c. „W poszukiwaniu człowieka”, rys. tech. mieszana, 40x40
                  (B4) z. c. „W poszukiwaniu człowieka”, rys. tech. mieszana, 40x40
                  (B4) z. c. „W poszukiwaniu człowieka”, rys. tech. mieszana, 40x40
Marek Haba (MH1) „Bez tytułu”, olej, płótno, 100x100
Jadwiga Hajduk (2664) „Akt 2”, tech. własna, płótno, 120x100
Paweł Hałasa (44P) „Czerwone niebo”, akryl, płyta, 72x72
Barbara Hubert (PW1) „Popsute wakacje”, olej, akryl, płótno, 100x100
Robert Inglot (Orzeł I) “Okno z widokiem”, olej, płótno, 100x90
                      (Orzeł II) „Niebieski i czerwony dach”, olej, płótno 90x90
Edward Kociański (EDIART) „Dziewczyna w błękicie”, akryl, płótno, 120x100
Andrzej Korzec (A3K) „Przy pianinie”, olej, płótno, 80x100
Leszek Kuchniak (Słowak) „Rozmowa o Levoczy”, akryl, płyta, 50x70
                            (KOR) „Głowa – Pocałunek księcia wschodu”, drewno, wys. 80
Jolanta Kuszaj (De Arte 1) „Wnętrza II”, olej, płótno, 100x120
                        (De Arte 2) „Wnętrza IV”, olej, płótno, 100x120
Agnieszka Lech-Bińczycka (ALB 841) „z.c. „Ciało Materii IV”, intaglio, 70x100
Maciej Majewski (4799) „Amber RouteII”, akryl, karton, 90x130
Tomek Mistak (323) „Hommage a H. Kolhoff”, akryl, styrodur, 117x79x12
Julia Olech-Nowak (1333J0) “Ewa”, olej, płótno, 100x80
Halina Olechowska-Cwanek (HOC) „Odczucie rzeczywistości”, własna, płótno, 70x60
                                               (HOC) „Powierzchnia bez granic”, własna, płótno, 70x60
                                               (HOC) „Forma intuicyjna”, własna, płótno, 70x60
                                               ( (HO) „Pierwotny impuls”, rys., karton, 52x77
                                               ( (HO) „Zapis chwili”, rys., karton, 52x77
                                               ( (HO) „Nowy układ”, rys., karton, 52x77



Stanisław Ożóg (  ) „Rabin”, piórko, tusz, 100x70
                          (  ) „Cadyk”, piórko, tusz, 100x70
Rafał Pacześniak (Copercio) „Odbicia II”, olej, płótno, 130x100
Włodzimierz Piętal (MN) „Konflikt I A”, olej, płótno, 80x80
                                (GRAF) „Adoracja”, graf. Komputerowa, 28x40
                                (MAJ) „Naszego powszedniego”, kamień, drewno, średn. 28
Przemysław Pokrywka (P22) „Gra”, tech. mieszana, 88x108
                                      (P33) „Gra”, tech. mieszana 36x77
                                      (P44) „Urna”, tech. mieszana, 50x70x13
Nina Rostkowska (Trójka) „A może jeszcze dalej”, olej, płótno, 20x60
                               (Trójka), „Południe lata”, olej, płótno, 15x60
Andrzej Rułka (Kamień II) „Ku słońcu”, własna, płótno, 120x150
                        Kamień III”, własna, płótno, 120x150
                        (lina 1) „Sercątka”, rys., karton, 70x100
                        (lina 2) „Sercątka II”, rys., karton, 70x100
Marcin Rut (TUR) „Ciężko pracujące dla pieniędzy”, metal, wys. 85
                    (TUR) „Ciężko pracujące dla pieniędzy”, metal, wys. 85
                    (TUR) „Ciężko pracujące dla pieniędzy”, metal, wys. 85
 Małgorzata Rysz-Kuczek (1238) „Czarne pióra”, akryl, płótno, 100x140
Jan Szczepan Szczepkowski (A) „Amor Vacui 1, olej, karton, 31x26
                                               (B) „Amor Vacui 2, olej, karton, 31x26
                                               (C) „Amor Vacui 3, olej, karton, 31x26
Joanna Szostak (XIVXXI) bez tytułu, olej, płótno, 30x30
Renata Szyszlak (   ) „Ślady obecności 1”, mieszana, karton, 70x100
                           (   ) „Ślady obecności 2”, mieszana, karton, 70x100
                           (   ) „Przenikanie”, mieszana, karton, 70x100
Witold Śliwiński (2820) „Kompozycja 1, szlif poler odlew szkło, 35x70x21
                            (2890) „Kompozycja 2”, szlif poler., 26x5x27
                            (2510) „Kompozycja 3”, szlif, poler., 10x7x39
Jerzy Tarnawski (AL.) „Plaża w Blanes”, ceramika angobowana, wys. 32
                            (LA) dyptyk „Ziomale”, ceramiki angobowane, szkliwione, wys. 42 i 45
Magdalena Uchman (410A) „Wybrzeże”, wklęsłodruk, karton, 70x100
                                (410B) z. c.  Po-Pamiątki-„Szara”, wklęsłodruk, karton, 70x100
Leszek Wawrzaszek (M6433) z. c. Malarstwo historyczne „Atom”, akryl, płótno, 20x20
                            (M6434) z. c. Malarstwo historyczne „Początek czasu”, akryl, płótno, 20x20
                                 (M6434) z.c. Malarstwo historyczne „1945”, akryl, płótno, 20x20
Krzysztof Wojtowicz (Dzień) „Dzień mola”, tech mieszana, płótno, 60x60
                                    (Wir) Bez tytułu, rys. tech mieszana, karton, 67x46
Piotr Woroniec Jr  (AB.Art.) „Motyle zastępcze”, tech. mieszana, akryl, płótno 100x130
                              (AB.Art. 1) „Wytwórnia”, tech. mieszana, akryl, płótno, 70x100
Rena Wota (ANER) „Touch me please1, 2” dyptyk, sitodruk, własna 2x 100x100


