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MINH DAM urodził się w Wietnamie. Od 7 roku życia 
mieszka w Polsce. Ukończył Wydział Architektury na 
Politechnice Warszawskiej. Prace artystyczne (ak-
warela, fotografia, film) zajmują  go na równi z pro-
jektowaniem  wnętrz. W ramach własnej Pracowni 
Artystycznej  prowadzi kursy nauki rysunku i akwareli, 
przeważnie dla adeptów studiów architektonicz-
nych i artystycznych.

Motywy śródziemnomorskie w akwareli | wystawa zbiorowa

Współorganizator wystawy: Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich
Kurator wystawy: Janina Tuora

Minh Dam  
„Panorama Lisbony”ANDRZEJ GOSIK ukończył Wydział Architektury Po-

litechniki Warszawskiej a następnie Wydział Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam dy-
plom uzyskał w Pracowni Plakatu prof. Macieja 
Urbańca. Studiował też malarstwo w Pracowni prof. 
Jerzego Tchórzewskiego. W swojej praktyce zawo-
dowej artysty malarza stosował różne techniki war-
sztatowe, by w końcu skupić się tylko na akwareli.  
W technice tej przygotował projekty 100 znacz-
ków pocztowych dla Poczty Polskiej. Artysta ma na 
swym koncie realizację zamówień na ilustracje od 
agend rządowych, w tym Kancelarii Prezydenta RP, 
Kancelarii Premiera RP, Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych  RP, Polskiego Przedstawicielstwa przy UE 
w Brukseli. Oprócz prac plastycznych na zlecenie 
różnych wydawnictw i agencji reklamowych,  ucze- 
stniczy w życiu artystycznym akwarelistów polskich. 
Współpracuje z galeriami, bierze udział w wys- 
tawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za-
granicą, startuje w światowych konkursach akwa-
reli. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach pry-
watnych i muzeach.

Andrzej Gosik 
„Port w Makarskiej”

PAULINA KOPESTYŃSKA pochodzi z Jakucji na 
Syberii. Jest absolwentką Moskiewskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych im. W. I. Surikowa. W Pols-
ce zamieszkała w 1985 r., ponieważ poślubiła 
męża Polaka. Artystka jest już dobrze usadowiona  
w polskim środowisku artystycznym. Również w Italii, 
gdzie przez kilka lat mieszkała i tworzyła (Como).  

Paulina Kopestyńska 
„Rodos”
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Maluje głównie w technice akwarelowej pejzaże 
- przyrodę, folklor i życie miasta, architekturę oraz 
portrety uwypuklające psychologię człowieka, 
które czasami przechodzą w karykaturę. Z pasją 
organizuje autorskie warsztaty rysunku i malarstwa  
w Polsce i we Włoszech. Prowadzi  też aktywne 
życie wystawiennicze zarówno w Polsce jak i zagra-
nicą  (Włochy, Belgia, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria, 
Francja, Meksyk).

AGNIESZKA LESZCZYŃSKA (ur. 1977 r. w Warszawie) 
jest absolwentką Politechniki Warszawskiej. W 2008 
roku uzyskała tytuł doktora na Wydziale Architek-
tury Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się malarst-
wem akwarelowym, malarstwem na jedwabiu oraz 
fotografią. Agnieszka Leszczyńska 

„Zachód słońca nad Santorini”

BEATA MUSIAŁ-TOMASZEWSKA (ur. 1969 r.) ukoń-
czyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu, a następnie Gdańską Akademię Sztuk 
Pięknych na Wydziale Malarstwa. Tworzy w różnych 
technikach. Jej warsztat to akwarela, olej, akryl  
i grafika komputerowa. Obecnie mieszka i tworzy  
w Warszawie. Beata Musiał-Tomaszewska 

„Winnica”

ANNA ORŁOWSKA (ur. 1984 r.) jest absolwentką 
Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie a także Studium Pedagogicznego na tej 
uczelni. Pracuje w wielu technikach warsztatu 
artystycznego – rysuje, maluje farbami akrylo-
wymi i olejnymi, fotografuje, stosuje techniki kom-
puterowe do projektowania graficznego, ale 
najchętniej posługuje się akwarelami. Przedmio-
tem jej zainteresowań plastycznych jest głównie 
człowiek, zarówno jego portret jak i jego dynamicz-
ne sytuacyjne ujęcia. Lubi też pejzaż, ten naturalny 
jak i miejski. Razem z mężem Michałem Orłowskim 
prowadzi autorską prywatną szkołę rysunku i ma-
larstwa „CREOSFERA” w Milanówku pod Warszawą. 
Uczestniczy w licznych plenerach akwarelowych  
w kraju i zagranicą (Sycylia, Toskania, Bretania, Wil-
no, Paryż, Polska – Kazimierz nad Wisłą). Prace swoje 
eksponuje na wystawach zbiorowych akwarelistów 
w Polsce i zagranicą (Włochy, Japonia, Norwegia, 
Chiny).

Anna Orłowska 
„Santorini”
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MICHAŁ ORŁOWSKI ukończył Wydział Architek-
tury Politechniki Warszawskiej (2013 r.). Akwarelę 
i rysunek raz używa jako pomocnik do projektow-
ania architektonicznego domów, zieleni, wnętrz 
mieszkalnych, scenerii teatralnych, a innym razem 
jako skończone dzieła sztuki z przeznaczeniem do 
dekoracji domów, biur, hoteli itd. Bardzo dynamicz-
ny młody Artysta. Specjalizuje się w akwarelach 
miejskich i marynistycznych, które charakteryzu- 
ją się zgaszonymi kolorami z pięknie przenikającym 
światłem. Prowadzi z żoną Anną Orłowską 
autorską szkołę rysunku i malarstwa „CREOSFERA” 
w Milanówku. Uczestniczy często w plenerach 
malarskich i  je organizuje, zarówno w Polsce, jak 
i zagranicą (Paryż, Praga, Rzym, Wiedeń, Wilno, 
Wenecja, Bretania, Toskania, Istria, Sycylia).                                                              

Michał Orłowski  
„Urbino”

ADAM PAPKE  jest absolwentem Państwowego Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. W latach 
1987-1993 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych 
(kierunek artystyczno-pedagogiczny) Uniwersytetu 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam otrzymał dy-
plom z malarstwa w Pracowni prof. Mieczysława 
Wiśniewskiego. Zajmuje się malarstwem sztalugo-
wym, fotografią i projektowaniem graficznym, ale 
szczególną wagę Artysta przywiązuje do akwareli. 
Uczestniczy w najbardziej prestiżowych i ważnych 
światowych wystawach akwareli w Europie, Azji  
i Ameryce Północnej.

Adam Papke 
„Anghiari”

KRZYSZTOF  RODAK (ur. 1963 r.) jest absolwentem 
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. 
Prowadzi własną firmę grafiki i architektury. Jego 
pasją jest malarstwo. Korzysta z różnych technik 
warsztatowych, ale ulubioną jest akwarela. Oprócz 
ilustracji architektonicznych maluje abstrakcje, 
pejzaże, portrety i akty. Uczestniczy aktywnie  
w życiu artystycznym akwarelistów polskich. Krzysztof Rodak

RYSZARD  ROGALA urodził się  w Łodzi. Ukończył  
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w War-
szawie,  a następnie studiował na Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Warszawskiej. Odbył też  
studia uzupełniające na Uniwersytecie Tech- 
nicznym i w Akademii Sztuk Użytkowych w Wiedniu. 
Jest czynnie działającym architektem i właścicielem 
firmy projektowej STUDIO „R” w Pruszkowie koło 
Warszawy. Pracuje też jako Starszy Wykładowca  Ryszard Rogala 

„Castellamare del Golfo”
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w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wy-
dziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Pas-
jonuje się malarstwem akwarelowym. Zorganizował 
wiele plenerów akwarelowych w Polsce i zagranicą 
(Ukraina, Białoruś, Włochy, Francja, Hiszpania, Nor-
wegia). Uprawia też aktywne wystawiennictwo in-
dywidualne i zbiorowe. Jest Prezesem i założycielem 
Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.

JOANNA SOŁTAN (ur. 1969 r.) ukończyła Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, a następnie 
studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. W 1995 r. uzyskała dyplom na Wydziale 
Wzornictwa Przemysłowego w Pracowni prof. Jerze-
go Porębskiego. Zajmuje się projektowaniem wnętrz 
i mebli, rysunkiem i malarstwem. Lubi malować  
w technice akwarelowej.

Joanna Sołtan 
„Włoski ogród”

MICHAŁ SUFFCZYŃSKI jest absolwentem Wydziałów 
Architektury Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu 
w Detroit oraz stypendystą Fundacji Residenza Uni-
versitaria Internazionale (Rzym 1990 r.) i Rządu Re-
publiki Włoch (Perugia 1991 r. i Siena 1997 r.). Obec-
nie jest adiunktem w Pracowni Rysunku, Malarstwa 
i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki War-
szawskiej. Twórca ilustracji w technikach rysunko-
wych i akwareli dla mediów, agencji reklamowych, 
firm architektonicznych i kolekcji prywatnych. Ma na 
swym koncie wiele wystaw indywidualnych, udział 
w plenerach  i wystawach zbiorowych akwarelistów, 
zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Michał Suffczyński 
„Dachy Korsyki”

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (ur. 1952 r.) absolwent 
Państwowego Liceum Plastycznego w Tarnowie oraz 
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa uzyskał  
w 1977 r.  Ma w swym dorobku artystycznym 60 wys-
taw indywidualnych i liczny udział w wystawach 
zbiorowych w Polsce i zagranicą. Pracuje w różnych 
technikach, ale najpełniej realizuje się w akwareli. 
Poszukuje inspiracji w pejzażach Ziemi Sądeckiej, 
gdzie mieszka i podczas zagranicznych podróży 
artystycznych. Stara się pokazywać w swoich 
obrazach piękno otaczającego świata. Prowadzi 
Wiejską Galerię Malarstwa w Naszacowicach  koło 
Nowego Sącza, która znajduje się w jego domu  
i pracowni.

Kazirmierz Twardowski 
„Stara uliczka”


