Chłopiec strzelec 2 90x90cm

Czaszka 90x90cm

Lampart 50x50cm
Skanowanie 120x80cm

Monika Solorz
Monika Solorz, której malarstwo to współczesne graffiti,
street art, collage. To współczesny plakat uszlachetniony malarskimi technikami, teksturą, drapaniem, pokazaniem warstw papieru piętrzących się w stosy koloru. To bardzo nowoczesna estetyka
inspirowana Basquiat’em, Baselitz’em, Bacon’em. Monika Solorz jest
absolwentką Wydziału Malarstwa ASP we Wrocławiu. Dyplom zrealizowała w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego w 2000 r.
Ma na koncie kilka wystaw indywidualnych we Wrocławiu
i Warszawie oraz wiele wystaw zbiorowych (Wrocław, Warszawa,
Londyn, Chicago, Strasbourg, Wilno, Wiesbaden).

Miłość w czasach zarazy 40x33cm

Viola Tycz
Prace Violi Tycz w istocie są zaprzeczeniem malarstwa. Sterylność
wyrazu , minimalizm środków, dyscyplina kreski. I nagłe uderzenie jednego akordu oszczędnej plamy koloru. To jak kompozycje muzyczne Avro
Parta, minimalna, ascetyczna wypowiedź, gdzie wybrzmiewa tylko jeden
akord barwy. Gdzie wypowiedź jest ważniejsza od formalnych rozwiązań.
Absolwentka ASP Wrocław, stypendystka Fundacji Joana Miro/Hiszpania, laureatka IV edycji programu stypendialnego Młoda Polska MKiDN
i stypedystka MKiDN. Viola Tycz jest laureatką wielu nagród i wyróżnień
w Polsce i zagranicą (np. III nagroda Bosco Stregato 2009, International
Exlibris Competition, Włochy; Concorso Internazionale Exlibristico, Sculture e Brevi novelle “Il Bosco Stregato” wyróżnienie Solstizio d’Estate
Bosia, Włochy). W 2014 roku obrazy artystki były licytowane na aukcji
w Domu Aukcyjnym Christie’s w Londynie. Dom Aukcyjny Sotheby’s ufundował stypendium dla artystki za niekonwencjonalne techniki graficzne.

Desperado 86x80cm

Wyspa rozczarowań 100x80cm

Amore Mio 100x80cm

Małgorzata Jojnowicz
Kolorystka, abstrakcjonistka, którą interesuje w malarstwie kolor, która
skupia się na jego energii i intensywności. Przez abstrakcyjne kompozycje próbuje pokazać emocje, uczucia, nastroje, czasem pejzaże. Malując warstwami, przenika kolory poprzez transparentność, mocny walor.
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu (dyplom w 2000 r.
na kierunku Architektura Wnętrz). Malarstwo studiowała w pracowni
prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. Oprócz malarstwa
zajmuje się przede wszystkim projektowaniem wnętrz. Tworzy także ilustracje, fotografie artystyczne, malarstwo ścienne. Należy do Związku
Polskich Artystów Plastyków.Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych
i zbiorowych. Wyróżniona w kilku konkursach malarskich i fotograficznych. Jej obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach m.in. w Polsce,
Francji, Niemczech, USA, Holandii.

Prześwit oceanu 100x80cm

