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Willa Agnieszka i Galeria Sztuki Wirydarz
składają serdeczne podziękowania Artystom
biorącym udział w IX Ogólnopolskim jesiennym
plenerze malarskim - Kazimierz Dolny 2016 r.

Dziękujemy:

Patronat medialny:

20-010 Lublin, ul. Dolnej Panny Marii 5
tel./fax: 081 534 24 14
info@vip.lublin.pl
www.vip.lublin.pl

Na wernisaż wystawy Artystów biorących udział
w IX Ogólnopolskim Plenerze - Kazimierz Dolny 2016 r. 

zapraszamy do Galerii Willa Agnieszka
(ul. Krakowska 41A - Kazimierz Dolny)

27 września (wtorek) 2016 r., godz. 18.00
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IX ogólnopolski plener malarski
- Kazimierz Dolny 2016

Wirydarz Galeria Sztuki

Artyści:
Stanisław Białogłowicz, Rafał Eret, Adam Faglio, Roman Fleszar

Jacek Frąckiewicz, Anna Jagodová, Artur Kardamasz, Monika Krzakiewicz
Włodzimierz Kwiatkowski, Franciszek Maśluszczak, Józef Panfil, Janusz Szpyt

26 września - 5 października 2016 r.
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AGNIESZKA

ul. Krakowska 41A ul. Krakowska 28
24-120 Kazimierz Dolny

tel. 81 882 04 11, faks 81 882 03 56
willaagnieszka@wp.pl  www.willaagnieszka.pl

ul. Krakowska 41A ul. Krakowska 28
24-120 Kazimierz Dolny

tel. 81 882 04 11, faks 81 882 03 56
willaagnieszka@wp.pl  www.willaagnieszka.pl

bulwar nadwiślański

Krakowska Kazimierza   Wielkiego

Rynek
Klasztorna
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Hotel „Willa Agnieszka” stwarza idealne warunki do wypoczynku oraz do organizacji szkoleń 
i spotkań integracyjnych. Do dyspozycji gości oddajemy 60 miejsc noclegowych w apartamentach 
z kominkiem, w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę 
i są wyposażne w TV-sat. Część pokoi posiada klimatyzację, balkony lub tarasy z widokiem na 
Wisłę i Kazimiez Dolny. „Willa Agnieszka” dysponuje całodobową recepcją, posiada własny 
parking, restaurację oraz dwie sale konferencyjne: dla 90 osób klimatyzowaną i dla 26 osób.

Na życzenie gości organizujemy koncerty organowe w Farze Kazimierskiej, jazdy konne, 
przejażdżki bryczkami, samochodami terenowymi i quadami, kuligi, wycieczki z przewodni-
kiem i rejsy po Wiśle. W pobliżu hotelu znajduje się przeprawa promowa przez Wisłę do 
Janowca oraz przystań dla łodzi i kajaków. Serdecznie zapraszamy!



Rafał Eret
Urodził się 1 marca 1970 r. w Lubartowie. Ukończył Wydział Malarstwa 
w Gerrit Rietveld Academie w Amsterdamie w 2001 roku. W Holandii 
mieszkał i tworzył w okresie od 1993 do 2003 roku. Obecnie mieszka 
i tworzy w rodzinnym Lubartowie. W 2013 roku zrealizował pierwszą 
wystawę swoich obrazów w lubelskiej Galerii Sztuki Wirydarz, z którą 
jest związany współpracą od 2012 r. i która szczególnie promuje jego 
twórczość. Wystawa prac Ereta została uznana za jedno z najciekaw-
szych przedsięwzięć wystawienniczych w Lublinie w 2013 roku.
Rafał Eret prezentował swoje obrazy na Warszawskich Targach Sztuki 
(2014) a w ubiegłym roku zrealizował kolejną wystawę w Galerii 
Wirydarz. Aktualnie trwa retrospektywna ekspozycja jego malarstwa 
(112 obrazów) pt. "Ścieżka" w Płockiej Galerii Sztuki.

Stanisław Białogłowicz
Urodził się 5 października 1947 w Łękach Dukielskich na Podkarpaciu. 
Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W latach 1968-1973 
studiował na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego. Po dyplomie rozpoczął 
samodzielną pracę twórczą i dydaktyczną w szkolnictwie artystycznym 
na wszystkich poziomach edukacji artystycznej. Od 2005 roku pracuje 
na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego w Rzeszowie. Prowadzi zajęcia z malarstwa w autorskiej 
Pracowni Form Otwartych na kierunkach Sztuki Wizualne i Grafika. 
Uprawia malarstwo sztalugowe, monumentalne i rysunek. Zorganizował 90 
wystaw indywidualnych w galeriach i muzeach polskich i zagranicznych, 
uczestniczył w 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Adam Faglio
Adam Faglio urodził się 13 grudnia 1954 roku w Nowym Wiśniczu. 
W 1973 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bochni. Pracował 
w różnych zawodach i instytucjach, najdłużej w konserwacji zabytków 
w kraju i za granicą (między innymi w Tallinie i kilku niemieckich 
miastach). Cały czas malował i pokazywał swoje prace na wystawach. 
W 1983 roku komisja Ministerstwa Kultury i Sztuki wydała mu zaświad-
czenie stwierdzające fakt wykonywania zawodu artysty malarza.
Od roku 1991 zajmuje się wyłącznie malarstwem.

Roman Fleszar
Urodzony 12 VII 1966r. w Tarnowie. Studia na Wydziale Malarstwa ASP 
w Poznaniu i Akademii Goetz-Dederian w Paryżu. Dyplom z malarstwa 
1992r. ASP w Poznaniu. W 2016r. uzyskał stopień doktora na ASP 
w Krakowie. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, pastel oraz 
realizacje sakralne. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Wziął udział w 41 wystawach indywidualnych i 67 wystawach zbiorowych 
w Polsce i poza granicami. Zrealizował projekty artystyczne w Chinach 
i USA. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach muzeów i galerii w Polsce 
i za granicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Obecnie jest 
wykładowcą w Instytucie Sztuki w Tarnowie.

Monika Krzakiewicz
Urodzona w 1969 roku w Ustrzykach Dolnych. Studia w Instytucie Sztuki 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dyplom z malarstwa w pracowni 
prof. Z. Lisa i rysunku w pracowni prof. Anny Kowalczyk-Klus. Uprawia 
malarstwo olejne, akrylowe i pastelowe. Zajmuje się projektowaniem 
przedmiotów estetycznych. Uczestniczy w międzynarodowych wysta-
wach, kongresach, plenerach.

Artur Kardamasz
Urodzony w 1968 roku w Przemyślu. Studia w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych (aktualnie ASP) we Wrocławiu w latach 1989-1994. 
Dyplom uzyskał w 1995 roku w pracowni prof. Stanisława Kortyki. 
W 1999 roku otrzymał wyróżnienie w polskiej edycji Światowego Konkursu 
Malarskiego Firmy WINSOR&NEWTON pt. „Mój Kraj w 2000 Roku”. 
Uprawia malarstwo i rysunek. Mieszka i tworzy we Wrocławiu. Zrealizował 
kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i wziął udział w wielu wystawach 
zbiorowych.

Anna Jagodová
Urodziła się w 1986 roku w Humenné (Słowacja). Studia ukończyła w 
2010 roku na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Dyplom magisterski otrzymała w Pracowni Drzeworytu w 2010 roku u 
prof. Bogdana Migi. Praca ta została doceniona wyróżnieniem oraz 
udziałem w wystawie „Najlepsze dyplomy 2009/2010” w Pałacu Sztuki 
TPSP w Krakowie. Od roku 2011 jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Uczestniczy w wielu wystawach indywidualnych, 
zbiorowych oraz plenerach. Zajmuje się malarstwem.

Jacek Frąckiewicz
Urodził się w 1964 r., Studia: WSP Częstochowa (1984-90), dyplom 
z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej. Malarz, grafik, ilustrator.
Autor 114 wystaw indywidualnych w Polsce, Austrii, Niemczech, Danii, 
Szwecji, Włoszech, Serbii, Chorwacji, na Ukrainie, Rumunii, Mołdawii.
Uczestnik ponad 750 wystaw zbiorowych na całym świecie.
Jest laureatem ponad 100 nagród w konkursach krajowych i międzynaro-
dowych: Polska, Serbia, Brazylia, Chorwacja, Rumunia, Iran, Chiny, 
Syria, Słowacja, Bułgaria. Stypendysta MKiSZ w latach 1997/98.

Janusz Szpyt
Urodził się  w 1960 roku w Lubaczowie. Studiował na Wydziale Grafiki 
w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. 
Jerzego Dudy-Gracza, a następnie na Wydziale Malarstwa ASP w Kra-
kowie, w pracowni prof. Włodzimierza Buczka. W 1983 r. współtworzył 
z Piotrem Naliwajką i Leszkiem Żegalskim Grupę Trzech, zwaną też 
Tercetem Nadętym. Twórczość Janusza Szpyta mieszczącą się w kon-
wencji malarstwa realistycznego można podzielić na kilka wątków kilka 
wątków tematycznych (m.in surrealistyczny i sakralny). Artysta wystawia 
swe prace na zbiorowych i indywidualnych prezentacjach sztuki w kraju 
i za granicą.

Włodzimierz Kwiatkowski
Urodził się 14 sierpnia 1959 roku w Płocku. Dyplom z malarstwa uzyskał 
w 1988 r. w IWA (obecnie Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie) w pracowni prof. Jerzego Stelmasika. W latach 
1988-96 wykonywał wielko-formatowe ścienne malarstwo sakralne a od 
1991-1996 r. nauczał rysunku i malarstwa. Okres od 1991 do 2014r. to 
malarstwo sztalugowe, ścienne, rysunek, ceramika. Jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego realizacje malarskie znajdu-
ją się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Jest autorem wielu 
wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Józef Panfil
Urodzony w 1958 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Studia w Państwo-
wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom uzyskał 
w 1984 r. Uprawia malarstwo olejne i rysunek (pejzaż, portret, martwa 
natura). Prowadzi seminaria z malarstwa i rysunku na Wydziale 
Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk. Brał udział w wielu wystawach 
indywidualnych. Wystawy zbiorowe z jego udziałem organizowane były 
w Polsce w kilkudziesięciu galeriach. Wystawy za granicą miały miejsce 
m.in. w Bonn, Santorini (Grecja), Oslo, Nowym Jorku. Artysta zdobył 
także wiele wyróżnień i nagród.

Franciszek Maśluszczak
Urodził się w 1948 roku w Kotlicach k. Zamościa. Ukończył studia na 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uzyskując dyplom w 1974 roku. 
Jego domeną jest malarstwo, rysunek i grafika. Jest także wykładowcą na 
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz członkiem Związku 
Polskich Artystów Plastyków i Rady Programowej Związku.
Jest autorem obrazów, rysunków, polichromii sakralnych, witraży, ilustracji 
książkowych a także Drogi Krzyżowej w Kościele p.w. Wniebowstąpienia 
Pańskiego na Ursynowie w Warszawie. Wykonał wiele ilustracji do książek 
dla dorosłych i dla dzieci, do poezji i prozy.
Franciszek Maśluszczak współpracuje z wydawnictwami i pismami 
społeczno-kulturalnymi, m.in. z „Literaturą”, „Polityką”, „Rzeczpospolitą”… 
Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za 
granicą. Czerpał inspiracje artystyczne z podróży m.in. do: Grecji, Włoch, 
Hiszpanii, Szkocji i Meksyku.


