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Prezentowane prace są 
efektem ćwiczeń realizo-
wanych w pracowni. Zakres 
studiowania malarstwa na 
ASP we Wrocławiu, umożliwia 
studentom kierunku malar-
stwo pozyskiwanie przez 
trzy lata teoretycznej i prak-
tycznej wiedzy o technologii 
i technikach malarskich. Ten 
zakres wiedzy realizowany 
jest w pracowniach dyplo-
mujących Katedry Malarstwa 
Architektonicznego i Multime-

diów. Pracownia 406 zajmuje 
się głównie malarstwem 
ściennym. Studenci poznają 
techniki: krzemianową, fresku, 
sgraffita, secco, które prezen-
tujemy w katalogu. 

Te przykłady określają zakres 
doświadczeń jakie zdoby-
wają malarze w toku realizacji 
programu pracowni podczas 
studiów. Zadania i stawiane 
zagadnienia podczas zajęć, 
wskazują możliwości stoso-
wania materiałów mineralnych 
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i modyfikowanych w techni-
kach malarskich. Inicjują dzia-
łania innowacyjne w obszarach 
stosowania współczesnych 
materiałów budowlanych 
w kontekstach klasycznych 
technik ściennych, sztalu-
gowych oraz rysunkowych. 
Badamy nowe podobrazia, 
zaprawy, grunt, oraz spoiwa. 

Realizowane w pracowni 
ćwiczenia, pozwalają stu- 
dentom dokonywać wyboru 
odpowiednich materiałów 
i metod realizacyjnych w prze-
kazywaniu określonych treści 
malarskich i rysunkowych. 
Wykłady, ćwiczenia i pokazy, 
wspierają kształtowanie 
osobowości oraz pozwalają 
tworzyć podstawy autorskich 
technik malarskich. 

W prowadzeniu zajęć brał 
udział doktorant Mariusz 
Wildeman, realizujący własny 
temat artystyczno-badawczy.  

Zamieszczone reprodukcje 
przedstawiają efekty realizacji 
projektów w określonych tech-
nikach, uzupełnione ekspe-
rymentami, które poszerzają 
możliwości malarskie . Badają 
efekty jakie można uzyskać 
odchodząc od historycznych 
metod realizacyjnych, przy 
zachowaniu zasady. Dla przy-

kładu  fresk, który powstaje na 
mokrej zaprawie wapienno-pia-
skowej o ograniczonym czasie 
malowania, został uzupeł-
niony malarsko po wyschnięciu 
i związaniu zaprawy, innowa-
cyjnymi spoiwami wiążącymi 
pigmenty z tynkiem. Dzięki 
eksperymentom student na- 
bywa umiejętność innowacyj-
nego kształtowania określonej 
materii malarskiej. To wszystko 
pozwala przybliżyć adepta 
sztuki malarskiej do samo-
dzielnej przyszłej pracy twór-
czej. Kształtuje profesjonalne 
podejście do wyboru technik, 
które pozwalają na swobodne 
rozwijanie własnych zainte-
resowań. Zrozumienie war- 
sztatu malarskiego w obrębie 
poszczególnych programów 
pracowni Katedr: Malarstwa, 
Rysunku oraz Malarstwa Archi-
tektonicznego i Multimediów, 
czyni edukację w Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu  
skuteczną i efektywną. Komp- 
leksowo przygotowuje malarza 
do podjęcia własnej twórczości 
artystycznej.

Kierownik Katedry 
Malarstwa Architektonicznego 

i Multimediów
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Agnieszka Apoznańska 

Pochodzę z Wrocławia, ukończyłam w tym mieście liceum 
plastyczne i kontynuuję naukę na ASP Wydział Malarstwo i Rzeźby, 
kierunek malarstwo. Inspirację do dzieł czerpię z własnych doswi-
adczeń, przemysłeń i obserwacji. Interesują mnie wszystkie te 
zagadnienia, w ktorych napotykam problem wizualny – nurtują 
mnie, mimo iż nie rozumiem dlaczego. Przy pomocy środkow 
malarskich staram się uświadomić sobie pewne zjawiska, zrozu-
mieć lepiej własne postrzeganie świata. 



fresk na płótnie 
100 X 70 cm



Alicja Cierpich

Moje obrazy inspirowane są głównie naturą. Staram się prze-
stawiać struktury i przestrzenie które mogę zaobserwować. 
Moja twórczość aktualnie opiera się na ciągłych poszukiwaniach 
i  eksperymentach. 



technika krzemianowa Keim
70 X 70 cm



Weronika Gołaś

Ryby z Ascendentem we Lwie. Aktywna w dziedzinie sztuk wizu-
alnych. Do 2021 roku zamierza ukończyć Malarstwo na Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu i wymyślić kim będę w przyszłości. 
Planuje brać udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą, być 
może zostać stypendystką i laureatką.



sgraffito
50 X 50 cm



Krzysztof Kałużny

Moja twórczość - to szerokie spektrum tematów, przy czym prze-
wodnimi są fantastyka, gry komputerowe oraz tematy religijne. 
Inspiracją dla moich prac jest wszystko co mnie porusza jak w 
historii tak i we współczesnym świecie. Uwielbiam również posłu-
giwać się metaforami, dla których też często znajduję miejsce w 
mej twórczości.



fresk na płótnie
100 X 70 cm



Korczyński Łukasz

W swoich malarskich poszukiwaniach inspiruję się naturą. Otacza-
jąca nas materia, opisana przez niezliczone prawa fizyki, niektóre 
przez nas jeszcze niepoznane, jest zawsze logiczna i uzasad-
niona. Zadaję sobie pytanie, czy człowiek, którego świadomość 
jest zawsze ograniczona, poprzez akt tworzenia, może uzyskać 
obraz równie sugestywny, jak ten stworzony przez nature? Cokol-
wiek prawda stworzonego dzieła miałaby oznaczać, być może 
jednynie utopię podejmuję własne próby. Począwszy od studiów 
materii i jej późniejszych przetworzeń jak i działań intuicyjnych, na 
pograniczu przypadku i świadomej decyzji, w celu wykreowania 
sugestywnego obrazu.



fresk na płótnie
100 X 70 cm



Justyna Klecka

Moją twórczość kształtuje głównie otaczająca mnie rzeczy-
wistość.Często inspiracją jest zwyczajnie natura, do której 
niekiedy dołączają urbanistyczne elementy pejzażu. Wydaje 
mi się, że poprzez krajobraz dobrze można oddać stan ducha, 
swoje marzenia i obawy. W obrazach chcę pozostawiać tylko to, 
co najistotniejsze. Myślę, że niewiele potrzeba człowiekowi do 
szczęścia, a najważniejsze, to znać swoją tożsamość. Stąd może 
pewna prostota w kompozycji i w myśleniu o obrazie.



technika krzemianowa Keim
70 X 70 cm



Piotr Koszowski

Maluję rzeczy różne. W sztuce cenię humor i lekkość. Rzeczy 
poważne i tajemnicze interesują mnie jednak nie mniej.



eksperyment 
z masą szpachlową

30 X 40 cm



Aneta Lewandowska

ur. 6 stycznia 1995 r., studentka pochodząca z Ostrowa Wielko-
polskiego. Uwielbiająca nauki ścisłe poetka. Zainteresowana 
działaniami perfomatywnymi,  teatralnymi. O sobie: „Lubię rytm 
i multiplikacje. Działają na mnie kojąco. W mojej głowie nieustannie 
kłębią się pomysły, dlatego w tym, co robię, szukam wyciszenia.”
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sgraffito
50 X 50 cm



Wiktoria Nowaczyk

Z Wrocławia do Trzebnicy
Z Trzebnicy do Wrocławia
Z Wrocławia do Trzebnicy



fresk na płótnie
90 X 40 cm



Miriam Pieniek

Urodzona w Lublinie. Skończyła Liceum Plastyczne w Katowi-
cach, obecnie studiuje malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Głównym tematem jej 
prac jest portret, rzadziej pejzaż. Stylistyką lubi nawiązywać do 
komiksów.



technika krzemianowa Keim,
70 X 70 cm



Alicja Saternus 

Studentka drugiego roku Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Absolwentka Ogólnokształcącej 
Szkoły Sztuk Pięknych w Zabrzu - specjalność grafika. Członek 
Koła Malarzy, działającego przy Akademii Sztuk Pięknych 
we  Wrocławiu. Jej głównym tematem są portrety, do których 
wykorzystuje wzorzaste tkaniny.



technika krzemianowa Keim
70 X 70 cm



Piotr Śniak

Pasjonat komiksu i gier, zainteresowany negatywną i pozytywną 
naturą człowieka. Lubi rozkładać wszystko na czynniki pierwsze - 
nie zawsze umie poskładać je z powrotem w całość. 



technika krzemianowa Keim
70 X 70 cm



Bogna Świerkot

Jestem absolwentką Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk 
Pięknych w Bielsku-Białej. W 2013 rozpoczęłam studia na Wydziale 
Ceramiki i Szkła. Obecnie jestem również studentką na wydziale 
Malarstwa i Rzeźby. W swojej sztuce zajmuję się głównie geome-
trią, kolorem oraz strukturami. Aktualnie tworzę w technice 
kolażu oraz malarstwa akrylowego. 



Stereochromia
70 X 100 cm



Małgorzata Trzyna 

Urodzona w Łańcucie. Absolwentka III Liceum Ogólnokształcą-
cego w Rzeszowie, była uczennica Szkoły Rysunku i Malarstwa 
Graphis w Rzeszowie. Obecnie studiuje malarstwo na Akademii 
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Aktu-
alnie zainteresowana jest przedstawianiem niedopowiedzianej 
rzeczywistości.



sgraffito
50 X 50 cm



Jakub Wojtyniak 

Urodzony w 1992 roku w Legnicy, gdzie uczęszczał do V Liceum 
Oólnokształcącego do klasy o profilu plastycznym. Absolwent 
Międzynarodowych Studiów Kulturowych w Łodzi. Obecnie 
studiuje malarstwo na Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.



fresk
100 X 70 cm



Elena Yarova 

Od małego dziecka jestem związana ze sztuką. Mój tata był 
artystą i dużo się od Niego nauczyłam. Lubię tworzyć swój świat 
w obrazach. Nie boję się eksperymentować i próbuję różnych 
technik. Inspiruje mnie malarstwo figuratywne i abstrakcyjne. 
Mam nadzieję, że moja twórczość również kogoś zainspiruję lub 
naładuje dobrą energią.



fresk
100 X 70 cm



Aleksandra Zdrzałka 

Zodiakalny lew z ascendentem w strzelcu, chlapiący farbą i 
robiący mnóstwo bałaganu wokół siebie. Lubiący podróże i dziary. 
W przyszłości chciałby czuć się wolny i robić to, co lubi czyli 
tworzyć oraz to czego jeszcze nie umie robić - potrafic się z tego 
utrzymać.
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sgraffito
50 X 50 cm





Praca zbiorowa, ćwiczenie, 
technika olejno - żywiczna na tynku



Praca zbiorowa, ćwiczenie, 
Secco na tynku
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