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Grafik - projektant.
Zajmuje się szeroko pojętą 
grafiką użytkową 
oraz organizacją i aranżacją wystaw 
w różnych miejscach i przestrzeniach.
W projektach zależy jej na indywidualnym 
i czytelnym „ubraniu” projektu, 
nie naruszając jego przekazu, 
a zachowując artystyczną ekspresję 
i dodając nowoczesną estetykę.

Fotografia to jego pasja. 
Na świat patrzy przez aparat 
- zastanawia się, jak to, 
co właśnie widzi, 
będzie wyglądało na zdjęciu
i jak to najlepiej pokazać. 
Specjalizuje się w portretach i fotografii
sportowej, od której zaczęła się jego przygoda z aparatem.

Emerytura to najlepszy okres w życiu 
by realizować swoje pasje i zainteresowania.
Od dawna interesowała się fotografią. 
Trzy lata temu trafiła na zajęcia prowadzone 
w Podkowie Leśnej w CKiO przez profesjonalnego fotografika, 
który fotografię pojmuje "nie jako filtr rzeczywistości, ale jako 
rzeczywistość odrębną”. Inspiracją zdjęć stają się rzeczy 
nieoczywiste - kawałki kolorowej folii, ścinki papieru, 
kawałki warzyw. To w nich szuka harmonii, ładu i piękna.
Członek grupy artystycznej G7.
 

Absolwent warszawskiej SGPiS.
Zapalony podróżnik, miłośnik i znawca
wina. Będąc na emeryturze, 3 lata
temu spontanicznie odczuwa potrzebę
i chęć malowania. Ulubiony motyw
to winnice. Przede wszystkim francuskie ale także włoskie.
O tych winnicach może opowiadać godzinami, najlepiej
przy winie. Nie stroni także od
pejzaży i widoków starych miast.

Maluje dla siebie, swoich dzieci
i wnuków. Wciąż twierdzi, że nie 
ma talentu i tylko próbuje malować.
 



Z zawodu związana z hotelarstwem, 
z pasji - z fotografią.
Autorka zdjęć kulinarnych do kilku 
książek Aleksandry Seghi (m.in. "Miasta
Widma w Toskanii", "Zielona Toskania", 
"Domowa Kuchnia Włoska"), 
sesji kulinarnych w sieciowych hotelach 
oraz do magazynu La Rivista.
Na co dzień mama wspaniałej dwulatki Zuzi,
która zna obiektyw od pierwszego dnia życia:)

Malarka pochodząca z Niemiec.
Od roku 1996 mieszka i tworzy 
w Polsce. Posiada średnie 
wykształcenie plastyczne. 
W roku 2011 w pracowni  
„ARTEFAKT”  Misi, Anny
i Piotra Łukasiewiczów pod wodzą 
Piotra i Misi zaczyna malować 
obrazy olejne. Chce pokazać swój widok 
na świat poprzez malarstwo realistyczne 
a swoje emocje wyraża w malarstwie 
abstrakcyjnym. 
Jej prace znajdują się 
w zbiorach prywatnych 
w Polsce, Niemczech, 
Holandii, Austrii oraz 
we Włoszech.
Uczestniczka wielu 
wystaw.

Absolwentka ASP w Warszawie. 
Malarstwo stało się jej życiową 
pasją. Obecnie maluje obrazy olejne 
i akwarele, portrety na zamówienie 
i kopie znanych artystów. 
Inspiracje znajduje przeważnie w przyrodzie. 
Uwielbia przestrzeń, kolor i światło w obrazie. 
Jej największym dziełem sztuki 
jest Rodzina, ale każdą wolną 
chwilę poświęca malarstwu. 
 

Architekt z pasją ceramiczną. 
Tworzy ceramikę użytkową i dekoracyjną 
a także rzeźbę ceramiczną. Projektuje wnętrza i maluje. 
Kształtuje z gliny rzeczy z okruchami dobrych myśli.
Uczestniczka wystaw w kraju i za granicą.
W 2011r otrzymała I nagrodę II-go Konkursu Ceramicznego
„Sonata Ceramiczna”.  
W 2013r wraz z uczniami gimnazjum stworzyła wielkowy-
miarową, ceramiczną płaskorzeźbę - makietę Podkowy Leśnej 
(180x150cm), stojącą obecnie w Parku Miejskim.
Prowadzi zajęcia z dziećmi i dorosłymi.

Sąsiedzki Ogród Sztuki - skąd pomysł?

Od czterech lat, członkowie Stowarzyszenia Wille Borki,
organizują różne wydarzenia. Był Jarmark Świąteczny,
wystawa „Od neolitu przez żelbet do performance’u”,
dwa lata temu rowerowa wycieczka - Tour de Borki - szlakiem
ciekawych miejsc w naszej okolicy, rok temu Otwarty Ogród -
cieszący się wielką frekwencją - koncert Blues w Borkach.
Tym razem chcemy lepiej poznać swoich Sąsiadów, ich pasje,
poznać się nawzajem.    Jadąc samochodem do
domu, spacerując z psem, mijamy ogrody, domy sąsiadów,
zazwyczaj nie wiedząc, kto kryje się za płotem, ścianami.
W tym roku chcemy, aby nadrzędnym celem było wzajemne
poznanie się i INTEGRACJA SĄSIEDZKA. Integracja wokół
piękna, sztuki, artyzmu ale też hobby’s i pasji Borkowian.
Podczas przygotowań wyszło na jaw, że w Borkach mamy
wielu artystów, zarówno profesjonalnych jak i amatorów.
Malarstwo, fotografia, grafika, ceramika, muzyka ... to tylko
niektóre z dziedzin sztuki mające swoich pasjonatów
w naszej najbliższej okolicy. Prezentujemy dziewięcioro
z nich, ale już wiemy, że to nie wszyscy. Liczymy na udział 
kolejnych artystów w przyszłych wydarzeniach integracyjnych.

 

pianista, kameralista 

Laureat wielu nagród:
Baldwin Piano Prize, Filadelfia (USA), 1982,
Prix de l'Association des Musiciens Suisses, Lozanna,1987 
finalista konkursu Terrence Judd Award Londyn, 1988.
Koncertuje w kraju i za granicą. Jest częstym gościem 
licznych festiwali i kursów mistrzowskich w kraju i zagranicą.
Naukę gry zaczyna u Elżbiety Małanicz-Onoszko. 
Dyplomem z wyróżnieniem kończy Liceum Muzyczne
im. Karola Szymanowskiego (klasa Jana Wobożila) 
Kontynuuje u Jorge Boleta w Curtis Institute of Music 
w Filadelfii, Rudolfa Buchbindera w Bazylei, Harry Datynera 
w Genewie oraz w Scholi Cantorum Basiliensis 
(Rolf Junghanns). W latach 1997-2000 prowadzi klasę
fortepianu i kameralistyki w Konserwatorium Schaffhausen 
w Szwajcarii.


