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KKIILLKKAA  SS¸̧ÓÓWW  OO  TTOOMMAASSZZUU  SS¢¢TTOOWWSSKKIIMM

Tomasz S´towski urodzi∏ si´ w 1961 roku w Cz´stochowie, gdzie mieszka do dziÊ.
Pierwszy abstrakcyjny obraz stworzy∏ w 1964 roku. Studia malarskie ukoƒczy∏ w cz´sto-
chowskiej WSP, na wydziale plastycznym. Jak sam mówi, da∏y mu one tylko wiedz´ na temat
historii sztuki, a przede wszystkim historii malarstwa. W wywiadach podkreÊla, ˝e jest
malarskim samoukiem. Dopiero po zakoƒczeniu nauki postanowi∏ zawodowo zajàç si´
malarstwem. Sta∏e doskonalenie techniki szybko przynios∏o efekty. Omijajàc drog´
konkursów plastycznych, Tomasz S´towski postanowi∏ skierowaç swe baÊniowe opowieÊci
prosto do najlepszego z krytyków - do publicznoÊci. Owacyjne przyj´cie prac na pierwszych
wystawach zaowocowa∏o du˝ym zainteresowaniem ze strony znawców sztuki w Polsce 
i zagranicà. Efekt by∏ niemal natychmiastowy - prace artysty w∏àczono do objazdowej
wystawy "SurrealiÊci Polscy" W tym samym czasie artysta zosta∏ uznany za jednego z naj-
zdolniejszych artystów malarzy m∏odego pokolenia. Jego prace pokazywane sà w najlep-
szych polskich galeriach, m.in. Katarzyny Napiórkowskiej i Galerii SD w Warszawie oraz
Anny Kareƒskiej w Poznaniu. W 1998 roku jedna z czo∏owych galerii sztuki wspó∏czesnej
w Nowym Jorku, Stricoff  Fine Art Ltd, poszukiwa∏a oryginalnego malarza z Europy Ârod-
kowej. Z ponad stu artystów Amerykanie zdecydowali, si´ postawiç na Tomasza
S´towskiego. Pierwszym krokiem by∏a prezentacja twórczoÊci na najwi´kszych na Êwiecie
targach sztuki, w Nowym Jorku.

W 1999 roku S´towski wszed∏ przebojem do Êrodowiska twórców i wielbicieli fan-
tastyki. Zaowocowa∏o to przedstawieniem jego dorobku w magazynie "Nowa Fantastyka"
i dwukrotnà prezentacjà prac w galerii miesi´cznika. S´towski nie boi si´ podejmowaç trud-
nych wyzwaƒ. Dwukrotnie zdarzy∏o si´, ˝e malowa∏ obraz przez kilka dni w asyÊcie zgro-
madzonych widzów, ods∏aniajàc w∏asny magiczny teatr malowania.

Przez wiele lat nikt nie potrafi∏ zaliczyç S´towskiego do konkretnego gatunku
malarskiego. Zwykle w∏àczano jego twórczoÊç do szerokiego poj´cia surrealizmu.
Dopiero w 1999 roku podczas targów sztuki w Gandawie okaza∏o si´, ˝e twórców 
o podobnym sposobie opisywania Êwiata zalicza si´ do nurtu "realizmu magicznego".
Przedstawicieli tego gatunku sztuki, który obecnie Êwi´ci triumfy na ca∏ym Êwiecie, jest niewielu,
a Tomasz S´towski jest w tym gronie prawdopodobnie jedynym Polakiem. Prace Tomka
znajdujà si´ w wielu znaczàcych kolekcjach prywatnych, m.in. Teresy ˚ylis-Gary i Bogus∏awa
Kaczyƒskiego, którzy byli równie˝ bohaterami jego obrazów. Na osobistà proÊb´ Waldemara
¸ysiaka praca "Zamkowy Galeon" zdobi∏a ok∏adḱ  bestsellera "Statek". Wiele razy reprodukcje
prac wykorzystywano w projektach graficznych ok∏adek ksià˝ek, gazet i innych
wydawnictw. Wystawy Tomasza S´towskiego cieszà si´ ogromnym powodzeniem wÊród
publicznoÊci. Dowodem tego by∏o uznanie przez czytelników regionalnego dodatku
"Gazety Wyborczej '94 wystawy "Teatr Magiczny Tomasza S´towskiego" w Miejskiej
Galerii Sztuki w Cz´stochowie za wydarzenie kulturalne roku. W tym samym plebiscycie
Tomasz S´towski zosta∏ uznany twórcà roku. S´towski nie pozostaje oboj´tny na prob-
lemy innych ludzi. Kilka razy do roku przekazuje swoje prace na rzecz organizacji chary-
tatywnych. W ubieg∏ym roku wydawnictwo MUZA SA wyda∏o okaza∏y Album b´dàcy
podsumowaniem ostatnich pi´ciu lat pracy artysty. Znalaz∏y si´ w nim obrazy, rysunki i szkice
oraz dodatkowo rzeêby, które autor wykonuje, aby uatrakcyjniç wystawy obrazów.
(...) Tomasz S´towski maluje tradycyjnà metodà - olej na p∏ótnie.

Jakub Malke

ZZAATTOOPPIIOONNEE  ÂÂWWIIAATTYY  
WW  MMAALLAARRSSTTWWIIEE  TTOOMMAASSZZAA  SS¢¢TTOOWWSSKKIIEEGGOO

Powstajàca od kilku lat seria "Zatopione Êwiaty" przywo∏uje na wpó∏ rzeczywiste, na wpó∏
oniryczne krajobrazy i wizje Êwiatów poddanych ˝ywio∏owi wody. Pod wodà znalaz∏y si´:
architektura (sakralna i Êwiecka), ulice, zau∏ki i fragmenty miast. Wszystko utopione 
w innym wymiarze, poetycko i niepokojàco pozwalajàce trwaç dalej rybom i ludziom.
Rybom o dominujàcych i niespotykanych na jawie kszta∏tach, ludziom - oddajàcym si´
dziwnym festynom i codziennym zaj´ciom. I gdyby nie ten rys asymilacji, artystycznie
przewrotny, najsilniejszym skojarzeniem musia∏by byç obraz legendarno-mitycznej
Atlantydy. Sà zatem te obrazy przepowiednià dotyczàcà, powiedzmy, Wenecji? WartoÊç
malarstwa Tomasza S´towskiego nie wynika z hipotetycznych dociekaƒ i nazbyt wÊcibskich
wglàdów, wa˝ne jest przede wszystkim to, ˝e uda∏o mu si´ Êwietnie po∏àczyç dos∏ownoÊç
z przenoÊnià, przedmiot z malarskà wizyjnoÊcià.

Ów rys artystycznie przekonujàcy tkwi w umiej´tnym stwarzaniu iluzji przedmiotów 
w odrealnionej przestrzeni, oglàdanej w sennych majakach i przywidzeniach.
Dostrzegalny jest równie˝ w wykorzystaniu Êwietlnych rozb∏ysków i refleksów powstajà-
cych w wodzie czy raczej pod wodà. Bogactwo barwne mylàcych za∏amaƒ Êwiat∏a, migot-
liwoÊç odcieni i pe∏na przeÊwitów przes∏ona wodna ods∏aniajà g∏ównego bohatera spek-
taklu - Êwiat∏o. To ono op∏ywa i spowija wszystko jak woda, przenikajàc do najtajem-
niejszych  zakamarków naszego topiàcego si´ i zatapianego Êwiata. I Êwieci nad nie-
mo˝liwà do wyobra˝enia zgodà mi´dzy cz∏owiekiem i jego Êwiatem a przyrodà.

Piotr G∏owacki
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WWAA˚̊NNIIEEJJSSZZEE  WWYYSSTTAAWWYY  IINNDDYYWWIIDDUUAALLNNEE  

1988 GGaalleerriiaa  DDeerr  SSppaarrkkaassssee, Iserlohn, Germany
1989  GGaalleerriiee  SSeevveerriinn - Rautenberg, Aachen, Germany
1991  SSttoorrkk  GGaalllleerryy, Rouen, France
1993  AArrtt  aanndd  BBee  GGaalllleerriiee, Munich, Germany 
1993  GGaalleerriiee  GGoojjoowwyy, Krefeld, Germany 
1994  BBiiuurroo  WWyyssttaaww  AArrttyyssttyycczznnyycchh, Cz´stochowa, Polska
1994 SSeeeewwoollff, Oldenburg, Germany
1994 GGaalleerriiaa  GGrraa˝̋yynnyy  KKuullcczzyykk, Poznaƒ, Polska
1995  GGaalleerriiaa  PPoolloonneezz, Poznaƒ, Polska
1996 PPrriivvaattee  RReessiiddeennccee, Salt Lake City, USA
1997  CClluubb  DDeess  CCaaddrreess, Lyon, France
1997 BBooookk  HHoouussee, Bari, Italy
1997  GGaalleerriiaa  SSDD  PPaattiioo, Warszawa, Polska
1998  MMaalltthheeaatteerr    iinnss  CCaassiinneeuumm, Velden, Austria
1999 MMiieejjsskkaa  GGaalleerriiaa  SSzzttuukkii, Cz´stochowa, Polska

Wydarzenie kulturalne roku wed∏ug czytelników "Gazety Wyborczej" 
1999  GGaalleerriiaa  KKaattaarrzzyynnyy  NNaappiióórrkkoowwsskkiieejj, Warszawa, Polska
1999  GGaalleerriiaa  AAnnnnyy  KKaarreeƒƒsskkiieejj, Poznaƒ, Polska
2000 PPaaƒƒssttwwoowwaa  GGaalleerriiaa  SSzzttuukkii, Sopot, Polska
2000  GGaalleerriiaa  KKaattaarrzzyynnyy  NNaappiióórrkkoowwsskkiieejj, Warszawa, Polska
2000 GGaalleerriiaa  AAnnnnyy  KKaarreeƒƒsskkiieejj,  Poznaƒ, Polska

WWAA˚̊NNIIEEJJSSZZEE  WWYYSSTTAAWWYY  ZZBBIIOORROOWWEE  

1990  KKuunnsstt  ddeess  2200..  JJaahhrrhhuunnddeerrttss, Munich, Germany
1991  SSaalloonn  ddeess  AArrttiisstt  PPllaassttiiqquueess, Rouen, France
1992  AAccttiivv  LLeebbeenn, Dusseldorf, Germany
1993  JJuunnggee  KKuunnssttlleerr  aauuss    PPoolleenn, "Galerie Gojowy", Krefeld, Germany 
1993 AArrtt  PPoolloonnaaiiss  CCoonntteemmppoorraaiinn, Palais des Congres, Lourdes, France
l995-97 PPoolliisshh  SSuurrrreeaalliissttss  CCzz´́ssttoocchhoowwaa, Wroc∏aw, Toruƒ, Polska
1996 DDGG  CCoonnssuulltt  RR, Frankfurt am Main, Germany 
l998 S´towski, Beksiƒski, Yerka, Kowalski, SSDD  PPaattiioo, Warszawa, Polska 
l998 GGaalleerriiaa  SSttrriiccooffff  FFiinnee  AArrtt  LLttdd, New York, USA

UUDDZZIIAA¸̧  WW  TTAARRGGAACCHH  SSZZTTUUKKII  

1993  SSttoocckkhhoollmm  AArrtt  FFaaiirrss, Sweden 
1993  IInntteerrnnaattiioonnaall  AArrtt  FFaaiirrss,  Geneve, Switzerland
1998  IInntteerrnnaattiioonnaall  AArrtt  FFaaiirrss,  New York, USA
1999 IInntteerrnnaattiioonnaall  AArrtt  FFaaiirrss,  One Men Show Tomasz S´towski, Gent, Belgien

MMaallaarrzz  nniieebbaa    olej, p∏ótno, 200x100 cm
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DDOO  TTOOMMAASSZZAA  SS¢¢TTOOWWSSKKIIEEGGOO

Tomasz S´towski, mimo i˝ jest fenomenalnym malarzem, reprezentuje takà postaw´,
która - moim zdaniem - skazuje Go na ciernistà drog´ artystycznà. Wspó∏czesne preferencje
i kryteria w sztuce, nieomal automatycznie, b´dà Go lokowa∏y na pozycji autsajdera, lub
- jeszcze gorzej - jako spóênionego o stulecie epigona sklejajàcego, przy pomocy
umiej´tnego malowania Êwiat∏a i wody, ˝ywio∏y niespójne i nawzajem si´ wykluczajàce. 
˚yjemy w czasie, w którym zwój drutu, góra piasku, ka˝dy Êmieç i wszelkie gówno,
nazwane alternatywnym dzia∏aniem kreacyjnym, urastajà do rangi dzie∏a sztuki: humanis-
tycznej, ideowej, zaanga˝owanej w sprawy polityki, religii, socjologii, ekologii i czort wie,
czego jeszcze. Biada wi´c prawdziwej sztuce i jej wartoÊciom. Biada takim, jak Tomasz
S´towski, z Jego prawowiernym warsztatem, nieograniczonà grà wyobraêni i naturalnym,
danym od Boga - talentem. Rzecz jasna - Tomasz S´towski nie jest sam, bo - moim
zdaniem - nale˝y do grona tych kilku wybitnych artystów polskich, o przekonywujàcych,
odr´bnych i radykalnych postawach, powiedzmy profiguratywno - warsztatowych, takich
jak Beksiƒski, Starowieyski, Maciejewski, Fa∏at, Bereênicki, Michalik czy ˚egalski. Ruch
sztuki w tym kierunku rozwija si´ równie˝ na Êwiecie, a jego europejskà stolicà - w bliskim
czasie - mo˝e stanie si´ Berlin? Nie tyle wi´c pokoleniowa wi´ê, ile instynktowne sprze-
ciwianie si´ dominacji bolszewickiej awangardy w sztuce, z jej internacjonalizmem formy,
zaufanie tradycji rzetelnoÊci warsztatu dla cywilnej odwagi wyra˝ania Êwiata, wbrew
modom - po swojemu - oparcie na talencie i umiej´tnoÊci wreszcie, stanowià realnà
mo˝liwoÊç dzia∏ania we wspó∏czesnym malarstwie, artystom takim jak Tomasz S´towski.
Nie mog´ w tej chwili nie daç upustu swoim belferskim sk∏onnoÊciom wobec m∏odszego
Kolegi, którego twórczoÊç uwa˝am za fascynujàcà. JeÊli to co robi dotàd, b´dzie kon-
tynuowa∏, Tomasz S´towski musi wytrzymaç wszystko, co niejeden raz us∏yszy. Musi mieç
ÊwiadomoÊç, ˝e deprecjonujàc Jego Sztuk´ wielu kole˝ków b´dzie Mu zazdroÊciç, a nawet
- okradaç z tego, co jest autentycznie Jego autorstwa. Tomasz S´towski nie ma wyjÊcia i musi
pracowaç ci´˝ko, jak wó∏. Musi dalej doskonaliç swój warsztat i t´skniç za mistrzowskà,
ma∏pià sprawnoÊcià r´ki. Dlaczego? Bo wszystko, co ma punkty odniesienia w rzeczy-
wistoÊci, ma to do siebie, ˝e dzisiaj, bardziej ni˝ kiedykolwiek, budzi emocje i agresj´,
wszczyna spory i pogard´, zwraca uwag´ i prowokuje do krytykowania b∏´dów.
Tomaszowi S´towskiemu - malarzowi, wytknà najmniejsze uchybienie, podczas gdy
innym wybaczà ka˝dy kretynizm, który ci Êmieciarze wyd∏ubià z nosa, jako przejaw
intelektualnej wy˝szoÊci. Dlatego Tomasz S´towski musi byç mistrzem, musi oraç swoje
"podwodne", Êwietliste, malarskie poletko nie oglàdajàc si´ na boki, gdy˝ pokus jest wiele.
Zawsze znajdzie si´ jakaÊ kiepska paniusia z galerià i handlowymi ambicjami, cwany
"koneser" wy∏udzajàcy kolejne obrazy, albo szwabski kramarz, który wie, ˝e w Polsce
wszystko mo˝na kupiç za grosze. Chc´ wierzyç, ˝e Tomasz S´towski oprze si´ tym poku-
som i nie dowierzajàc z∏udnym urokom ˝ycia towarzyskiego, b´dzie dalej samotnie szla-
chetnia∏ nad robotà. W przeciwnym razie, Jego salonowi wielbiciele, za czas jakiÊ,
zostawià Go w przedpokoju.

Przepraszam Pana, Panie S´towski, za te wszystkie "musi" i "powinien", lecz owe prze-
màdrza∏e dyrdyma∏y biorà si´ z troski o to, aby temu co najbardziej mnie cieszy w Paƒskiej
Sztuce, nie przytrafi∏o si´ nic z∏ego. Na koniec, chcia∏bym jeszcze powiedzieç Panu o swojej
wdzi´cznoÊci za to, ˝e Pan jesteÊ - z tym swoim malowaniem. Jest mi przyjemnie i radoÊnie,
bo ma Pan, wi´ksze ni˝ ja, szanse przeniesienia w dwudzieste pierwsze stulecie tego
przepi´knego malarskiego Êwiata, który jest równie˝ czàstkà mojego Êwiata,opuszczanego
- coraz cz´Êciej - przez artystów. Ale na szcz´Êcie, nie przez Pana Boga. 

Jerzy Duda-Gracz

wwyywwiiaadd  zz  TToommaasszzeemm  SS´́ttoowwsskkiimm  --„„NNoowwaa  FFaannttaassttyykkaa““  cczzeerrwwiieecc//lliippiieecc  11999999

- Jak to si´ zacz´∏o?
- Na wi´kszoÊç artystów malujàcych podobnie jak ja najwi´kszy chyba wp∏yw mia∏ Salvatore
Dali. Jest - obok Picassa - najwa˝niejszà postacià sztuki XX wieku. Jego stylistyka 
najbardziej dzia∏a na m∏odego cz∏owieka.

- Jak przebiega∏ rozwój Twojej drogi malarskiej? Czy i jak zmienia∏o si´ Twoje podejÊcie
do sztuki?
- Ka˝dy cz∏owiek rozwija si´ i jego ÊwiadomoÊç ulega ewolucji. Poczàtkowo moje myÊlenie
by∏o troch´ prymitywne. Za swojego mistrza obra∏em zrazu Zdzis∏awa Beksiƒskiego. 
Na nim si´ wzorowa∏em, ale dziÊ widz´, ˝e wiele jego obrazów z lat siedemdziesiàtych
to naiwne horrory malowane na p∏ótnie. Obecnie nie uto˝samiam si´ z tà twórczoÊcià.
Moja droga malarska mia∏a wiele etapów. Wiàza∏o si´ to ze zmianà stylistyki, kolorystyki
- poczàtkowo malowa∏em bardzo ograniczonà , niemal monochromatycznà paletà barw.
Bardziej to przypomina∏o obrazy w stylu romantyzmu niemieckiego i by∏o bliskie
Beksiƒskiemu. Z up∏ywem czasu bardzo wzbogaci∏em kolorystyk´, rozbudowywa∏em 
warstw´ literackà. Coraz wi´cej chcia∏em powiedzieç i w tej chwili mój obraz powstaje
jak film: wymyÊlam scenariusz, obsadzam aktorów w malowniczych, tajemniczych rolach.

- Czy twoje zainteresowanie fantastykà dotyczy równie˝ filmów SF?
- Bardzo lubi´ oglàdaç filmy, a gatunek SF jest mi szczególnie bliski. OczywiÊcie zali-
czy∏em wszystkie cz´Êci "Gwiezdnych wojen". Najwi´ksze wra˝enie zrobi∏a na mnie
seria "Obcy". Projekt "tytu∏owego bohatera" wykona∏ Giger - szwajcarski plastyk, którego
bardzo ceni´.

- Cz´stochowa ma doÊç mocne Êrodowisko ludzi kultury powiàzanych ze Êwiatem sztuki,
muzyki. Duda Gracz, Michalik, Sabina Lonty to wybitne postacie polskiego malarstwa
wspó∏czesnego. Czy mia∏o to wp∏yw na Twoje ˝yciowe decyzje?
- Uwa˝am, ˝e Cz´stochowa jest polskà Florencjà. Tak jak Florencja nadawa∏a ton ˝yciu
artystycznemu W∏och i Êwiata, podobnie Cz´stochowa jest "awangardà" Êwiata plastycz-
nego. Ale nie w potocznym znaczeniu. Awangarda kojarzy si´ z wysypywaniem 
kamieni i naklejaniem gazet na szyby w galeriach. Ja myÊl´ o awangardzie malarskiej. 
Cz´stochowa wykszta∏ci∏a grup´ znakomitych malarzy poczàwszy od postaci najwybit-
niejszej - Dudy Gracza, który mocno zaistnia∏ w kulturze masowej. Nast´pnie: Michalik,
Sabina Lonty, Jacek Pa∏ucha, Darek Pala, Tomasz S´towski. JesteÊmy w pierwszej dziesiàtce
malarzy wspó∏czesnych, funkcjonujàcych w obiegu galeryjnym i aukcyjnym. Sà tacy 
ludzie w innych miastach, ale jednostkowi na skal´ miasta. Tutaj wytworzy∏ si´ styl
malarski - nie boj´ si´ tego s∏owa - komercyjnego, na bardzo wysokim poziomie.
Naszym wzorem, kiedy dorastaliÊmy, by∏ Michalik. Udowodni∏, ˝e z malarstwa da si´ ˝yç,
dlatego i my nauczyliÊmy si´ sprzedawaç swoje prace.

- JesteÊ zaliczany do grona "m∏odej ligi" polskich malarzy, którzy doÊç drapie˝nie wchodzà
na scen´ i pragnà od razu zagarnàç wszystko. Pojawiajà si´ g∏osy uznanych twórców,
˝e za szybko chcecie osiàgnàç to, na co oni pracowali latami.
- Sà szybsze czasy, obra∏em inny rodzaj kariery, nie b´d´ czekaç, ˝eby po skoƒczeniu
akademii staç si´ asystentem, adiunktem i w wieku 50 lat staç si´ uznanym profesorem.
Ten sposób awansu ju˝ si´ prze˝y∏ - to by∏o dobre za czasów komuny - piàç si´ szcze-
belkami, aby w koƒcu zostaç oficjalnie zaakceptowanym artystà. Obra∏em zupe∏nie innà
drog´ i zdobywam rozg∏os g∏ównie dzi´ki odbiorcy, nie krytyce. Ludzie majà wi´cej 
do powiedzenia ni˝ krytycy. ˚aden z krajowych "speców sztuki" nie jest w stanie wylan-
sowaç artysty. Nie ma takiej indywidualnoÊci w dziedzinie krytyki, która mog∏aby podbiç
nazwisko malarza. Beksiƒski, Nowosielski, Duda Gracz sà to osoby wylansowane przez
publicznoÊç.
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PPooddwwooddnnee  MMiiaassttoo,,  olej, p∏ótno,
75x100 cm
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ZZ  ccyykklluu  „„ZZaattooppiioonnee  ÂÂwwiiaattyy““,,  olej, p∏ótno,90x100 cm
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GG∏∏oowwaa  nniieezznnaanneeggoo  ffiilloozzooffaa,,  
olej, p∏ótno, 40x30 cm
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ZZaattooppiioonnee  zzaammcczzyysskkoo,,  
olej, p∏ótno, 100 x 80 cm
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ZZ  ccyykklluu  „„ZZaattooppiioonnee  ÂÂwwiiaattyy““,,  
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SSeenn  GGuulliiwweerraa,,  
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setowski  8/23/06  12:17 PM  Page 2 (1,3)



zz  ccyykklluu  ZZaattooppiioonnee  ÂÂwwiiaattyy,,  olej, p∏ótno, 100x80 cm

setowski  8/23/06  12:17 PM  Page 2 (2,3)
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AAttllaannttyyddaa,,  olej, p∏ótno, 100x120cm
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• REGIONALNE CENTRUM OPROGRAMOWANIA
• GALERIA SZTUKI WSPÓ¸CZESNEJ

44-100 Gliwice, ul.Jasna 31
tel. (032) 239 45 05; fax. (032) 239 45 40

e-mail: tadeusz.stapowicz@esta.com.pl
www.esta.com.pl/galeria

Na ok∏adce: ZZ  ccyykklluu  „„ZZaattooppiioonnee  ÂÂwwiiaattyy““,,  olej, p∏ótno,100x80 cm,,

Zdj´cia prac: Piotr D∏ubak
Zdj´cie pracy „Malarz Nieba“: Jacenty D´dek

WWyypprraawwaa  KKoolluummbbaa,,  olej, p∏ótno, 120x100cm SSeenn  oo  wwiieellkkiieejj  rryybbiiee,,  olej, p∏ótno, 120x100 cm 

setowski  8/23/06  12:17 PM  Page 3 (1,2)



sk
∏a

d 
i d

ru
k:

 O
P

U
S 

G
liw

ic
e,

 u
l. 

K
.M

ia
rk

i 1
2 

• 
te

l. 
23

0 
75

 2
2 

w
.1

40

GALERIA ESTA • STYCZE¡-LUTY 2001
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