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Od pierwszego tygodnia grudnia do 1
stycznia 2017 w warszawskiej Zachęcie
można obejrzeć prace wybitnych artystów w
ramach wystawy KOLEKCJE. Dwie prace są
autorstwa Pawła Kowalewskiego,
założyciela znanej formacji malarskiej
Gruppa.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na
wykorzystywanie przez nas plików cookies. Aby
dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki
sposób z nich korzystamy kliknij tu>>>

Opowieści Lasku

Pierwszy z obrazów nosi tytuł
, olej na płótnie, kolekcja Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 1988.

Katyńskiego

Przeczytaj również:
Obraz Pawła Kowalewskiego najwyżej
wylicytowany podczas aukcji À la
Flamande 1

Drugi to
1988 .

Samotność Arnolfinich albo okrutne kobiety i łagodni mężczyźni, olej na płótnie,

To kolejna prestiżowa wystawa Pawła Kowalewskiego w 2016 roku.
We wrześniu jego seria fotograficzna "Nie wolno!" gościła na Viennacontemporary 
prestiżowych międzynarodowych targach sztuki współczesnej w Wiedniu.

Wystawę można oglądać w Zachęcie od wtorku do niedzieli w godzinach 1220.

Paweł Kowalewski (ur. 1958 w Warszawie)
simple-cp.com
Informacja

Informacja

Sztuka
News
Ostatnio dodane artykuły:

Sztuka

http://pawelkowalewski.pl

W latach 19781983 studiował na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni
Stefana Gierowskiego. Od 1985 jest wykładowcą na Wydziale Wzornictwa
warszawskiej ASP, obecnie ze stopniem doktora habilitowanego. Już w
trakcie studiów silnie zaangażował się w rozwój niezależnej sceny
artystycznej, a początek jego kariery upłynął pod znakiem działalności w
Gruppie. Wraz z cyklem
z 1992 roku Paweł Kowalewski

Fin de siècle
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Obrazy Pawła
Kowalewskiego w
warszawskiej Zachęcie
Od pierwszego tygodnia grudnia
do 1 stycznia 2017 w
warszawskiej Zachęcie można obejrzeć prace
wybitnych artystów w ramach wystawy
KOLEKCJE. Dwie prace są autorstwa Pawła
Kowalewskiego, założyciela znanej formacji
malarskiej Gruppa.

zasadniczo porzucił malarstwo, koncertując się na pracach o charakterze
interdyscyplinarnym i performatywnym.

Niezapomniane świąteczne
smaki z marką WINIARY!
Wielkimi krokami zbliżają się
wyjątkowe, wyczekiwane przez
wszystkich Święta Bożego Narodzenia.

Bolscheviq Zdzicho skacze co noc z butelkami z benzyną
Nie wolno!
Symulator totalitaryzmu

Od początku swojej drogi twórczej Paweł Kowalewski rozwijał koncepcję
„sztuki osobistej, czyli prywatnej”, pozostającej w silnym połączeniu z
życiem samego artysty, ale także odnoszącej się do problemów, które
umieszczają każdego widza w kontekście uniwersalnym. Równie istotnym
elementem twórczości Pawła Kowalewskiego jest wymiar polityczny, który z
czasem stał się osią jego programu. Początkowo wyrażało się to w ogólnym
kierunku działalności Gruppy oraz pojedynczych dziełach, takich jak
czy
, by stopniowo
ewoluować w stronę prac wpisujących się w dyskurs antytotalitarny, takich
jak cykl
oraz
.

Mon cheri

SEPHORA – INSPIRUJE W DRODZE PO
SUKCES
Podsumowanie warsztatów "Przygotuj się do
rekrutacji"
więcej »

Najczęściej czytane artykuły:
Kiermasz świąteczny w CBF
„Nowy Świat”!
W piątek, 16 grudnia br., w
Ta strona
używa
ciasteczek
(cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
kompleksie
Centrum
Bankowo
Finansowego „Nowy Świat”
odbędzie się Kiermasz Świąteczny.

Wielkim.

Chopiniana / Bolero /
Chroma
Pierwsza premiera baletowa z
sezonie 2016/17 w Teatrze

WAWABED wśród
najlepszych obiektów
hotelowych na świecie!
TripAdvisor przyznał
warszawskiemu butikowemu
obiektowi hotelowemu
WAWABED nagrodę Travellers' Choice.
Wystawa malarstwa
Dariusza Grabusa w
Domotece
Warszawskie centrum
wyposażenia wnętrz Domoteka
to miejsce, w którym na
miłośników piękna czeka nie tylko dobre
wzornictwo, ale też inspirujące prace twórców
sztuk wizualnych.
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Rozumiem
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Nadesłał:
a.sobczak@wp.pl

Wasze komentarze (0):

Twój komentarz:

Przepisz kod:

Rotunda się zmieni. Ruszą prace
rewitalizacyjne
Przeprowadzenie rewitalizacji Rotundy ze
względu na zły stan techniczny obiektu. Za
dwa lata Rotunda będzie nowoczesnym,
inteligentnym obiektem, łączącym funkcje
finansowe, społeczne i kulturalne.
więcej »

Ostatnio dodane wpisy:
Blog eClicto
Propagujemy elektroniczny papier i czytanie e
booków, ale piszemy też o książkach
tradycyjnych, bo przecież większość ebooków
ma swoje papierowe odpowiedniki.
Informujemy o ważnych wydarzeniach
literackich i wydawniczych, prezentujemy
nowości, polecamy najwartościowsze pozycje.
więcej »
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