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Zdzis∏aw Beksiƒski

Wybitny malarz, fotografik, rzeêbiarz. 
Nale˝y do Êcis∏ej czo∏ówki polskich
malarzy wspó∏czesnych. Urodzi∏ si´ 
w Sanoku 24 lutego 1929 roku.
W 1952 ukoƒczy∏ architektur´ na Poli-
technice Krakowskiej, powróci∏ do Sanoka,
gdzie pracowa∏ we wzorcowni przemys∏owej
tamtejszej Fabryki Wagonów. Od 1955 r
zajmuje si´ malarstwem, rzeêbà, grafikà, 
a od 1974 r. wy∏àcznie malarstwem. 
W 1964 roku w Pomaraƒczarni warszaw-
skich ¸azienek mia∏ pierwszà wystaw´. 
Pod koniec lat 70  zas∏ynà∏ serià obrazów
o charakterystycznej, nierealnej tematyce,
które sam nazwa∏ fotografowaniem wizji. W 1977 roku przeniós∏ si´ do Warszawy. 
W latach 80 za sprawà marszanda Piotra Dmochowskiego jego obrazy trafi∏y do parys-
kich galerii. W latach 90 na skutek recesji i zmiany sytuacji rynkowej w Polsce, Beksiƒski
wycofa∏ si´ ze wspó∏pracy z Dmochowskim. Mieszka i pracuje w Warszawie, zajmuje si´
malarstwem i tworzeniem grafiki komputerowej.

Wystawy indywidualne i zbiorowe:

1958     Warszawa, Klub ZPF, zbiorowa wystawa fotografii; Poznaƒ, Klub SARP,  
indywidualna wystawa reliefów

1958    GGlliiwwiiccee,,  KKlluubb  PPTTFF,,  wwyyssttaawwaa  ffoottooggrraaffiiii  
1960     Kraków, udzia∏ w zamkni´tej wystawie z okazji Kongresu AICA  

Warszawa, Galeria Pomaraƒczarnia, indywidualna wystawa obrazów-reliefów
1964     Warszawa, Stara Pomaraƒczarnia, pierwsza du˝a wystawa
1967     Warszawa, Galeria Wspó∏czesna MPiK, wystawa obrazów
1968     Indywidualne wystawy rysunku: Poznaƒ, Galeria Arsena∏ 

¸ódê, Salon Sztuki Wspó∏czesnej; Katowice, Galeria PSP-ZPAP; 
Rzeszów, BWA 

1970     Indywidualna wystawa rysunków i obrazów, Warszawa, Galeria Wspó∏czesna
1971     Indywidualna wystawa obrazów i rysunków Kraków, Galeria Pryzmat;   

Udzia∏ w Wystawach Zbiorowych: Zakopane, 5 Salon Lutowy,
Zakopane, 6 Salon Marcowy

1972     Udzia∏ w wystawie zbiorowej Budapeszt, Twórcy naszej kultury, 
Indywidualna wystawa obrazów i rysunków  Warszawa, Galeria Wspó∏czesna

1973     Udzia∏ w wystawie nabytków muzealnych  1972, Sanok, Muzeum Historyczne;
Katowice, Galeria PSP-ZPAP, indywidualna wystawa obrazów  i rysunków 
ze zbiorów Aleksandra Szyd∏y

1974     Indywidualna wystawa obrazów Wa∏brzych, BWA; Kolonia, 
Galeria Karstadt-Haus

1975     Indywidualna wystawa obrazów Sanok, Muzeum Historyczne; 
Udzia∏ w zbiorowej wystawie Warszawa, Galeria Zach´ta; 

Udzia∏ w zbiorowej wystawie nabytków muzealnych 1975, Sanok
1976     Muzeum Historyczne;  Indywidualna wystawa obrazów Bytom, KMPiK;     

Wystawa fotografii z lat 1955-59, Wroc∏aw, Muzeum Narodowe; Indywidualna
wystawa obrazów, ¸ódz, BWA, Indywidualna wystawa obrazów, Kolonia  
(Niemcy), Galeria Karstadt-Haus; Wystawa rysunku, Simone von Dormael,      
Bruksela (Belgia); Indywidualna wystawa obrazów, Kraków, Galeria STU

1978    Indywidualna wystawa obrazów, Florencja (W∏ochy), Centrum Kulturalne        
BAFOMET

1979    Indywidualna wystawa obrazów, Kolonia (Niemcy), Galeria Karstadt-Haus
1980    Udzia∏ w zbiorowej wystawie Sanocki Salon Grudniowy, Sanok, 

Muzeum Historyczne
1981    Indywidualna wystawa obrazów, Warszawa, Galeria A. i B. Wahl
1982    Indywidualne wystawy obrazów, Modena (W∏ochy), Galeria II Torchio;   

Sanok Muzeum Historyczne
1983    IInnddyywwiidduuaallnnee  wwyyssttaawwyy  oobbrraazzóóww  zzee  zzbbiioorróóww  AAlleekkssaannddrraa  SSzzyydd∏∏yy;;  

Katowice, Galeria PSP-ZPAP; GGlliiwwiiccee,,  KKMMPPiiKK
1984    Wystawa Jednego Obrazu, Kraków, Galeria Inny ÂÂwiat
1985    Indywidualna wystawa obrazów i rysunków  ze zbiorów 

Piotra Dmochowskiego, Pary˝, Galeria Valmay, Hommage a Beksiƒski 
1986    Druga wystawa obrazów ze zbiorów Piotra Dmochowskiego,Pary˝, 

Galeria Valmay; Udzia∏ w kilku zbiorowych ekspozycjach paryskich Grand         
Palais, Zbiorowe wystawy w Bouffemont, Anvers

1987    Kolejne wystawy z kolekcji Piotra Dmochowskiego, Grand Palais, 
Galerie Aeroport d’ Orly Sud oraz rysunki w Instytucie Polskim; 
W grudniu pierwszy od lat w Polsce pokaz najnowszych obrazów 
w Galerii A. i B. Wahl, Indywidualne wystawy UNESCO, Pary˝; 
Galeria Valmay, Pary˝; Centrum Kulturalne, Metz; ARS POLONA,   
Dusseldorf; Wystawa zbiorowa, Monte Carlo; Wystawa fotografii, Muzeum 
Historyczne, Sanok; Wystawy w Teatrze Powszechnym, Warszawa; 
BWA Poznaƒ; Wystawa Galeria Dmochowski, Pary˝; 
Wystawa Toh-Ou Museum, Osaka; Galeria Sztuki Wspó∏czesnej, Ko∏obrzeg; 
BWA S∏upsk

1993    Od awangardy do postmodernizmu, Muzeum Regionalne w  Kutnie
Antyfotografia, zbiorowa wystawa fotografii, Wroc∏aw, Muzeum Narodowe

1995   Indywidualna wystawa, Warszawa, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
1999   PPiieerrwwsszzaa  wwyyssttaawwaa  ggrraaffiikkii  kkoommppuutteerroowweejj,,  GGaalleerriiaa  SSzzttuukkii  WWssppóó∏∏cczzeessnneejj  EESSTTAA,,  

GGlliiwwiiccee..  Indywidualna wystawa , Muzeum Historyczne, Sanok
Sztuka i l´k, Galeria Format, Kraków;

Sta∏a wystawa w Toh-Ou Museum, Osaka, Japonia.
Sta∏a wystawa w Muzeum Historycznym w Sanoku, Polska
Sta∏a wystawa w Galerii Dmochowski, Pary˝, Francja

Filmy

Nakr´cono szeÊç krótkich filmów o Zdzis∏awie Beksiƒskim i jego twórczoÊci zrealizo-
wanych przez Franciszka Kuduka, Piotra Andrejewa, Bogdana Dziworskiego 
i Józefa G´bskiego.

fot. Zofia Beksiƒska
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Bibliografia

1989     Monografia BEKSI¡SKI   Wydawnictwo ARKADY, Polska
1991     Monografia BEKSINSKI   Wydanie RAMSAY (Francja)

Monografia BEKSINSKI Peintures et dessins 1987 - 1991  
wydana przez  A. & P. Dmochowski  (w j´zyku francuskim i angielskim)

1991     Monografia BEKSINSKI   wydana przez A. & P. Dmochowski  
(w j´zyku francuskim i angielskim )

1999     Monografia Zdzis∏aw Beksiƒski Wydawnictwo Bosz, Polska

Muzea

Prace w zbiorach :
Muzeum Narodowego w Warszawie,
Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Muzeum Narodowego w Poznaniu,
Muzeum Narodowego we Wroc∏awiu (fotografie, reliefy, abstrakcyjne malarstwo, abstrakcyjna
rzeêba z wczesnego okresu twórczoÊci)
Muzeum w Toruniu
Muzeum w Bydgoszczy
Muzeum Historycznego w Sanoku (najbogatsza kolekcja malarstwa Beksiƒskiego w Polsce)
Konstmuseum w Goeteborgu (Szwecja)
Oraz w licznych zbiorach prywatnych w kraju i zagranicà
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ZZDDZZIISS¸̧AAWW  BBEEKKSSII¡¡SSKKII  ––  mmyyÊÊllii  oo  ggrraaffiiccee  kkoommppuutteerroowweejj............

(...) Zawsze myÊl´ z punktu widzenia faceta, który od ponad trzydziestu lat macha p´dzlem.
Potrafi´ a˝ skr´ciç si´ z zazdroÊci, ˝e ktoÊ umie na komputerze wykreowaç obraz szklanki 
z piwem, która za∏amuje wewnàtrz Êwiat∏o i tak dalej, a ja tego nie umiem, a przecie˝ gdybym
umia∏, to nigdy bym tego nie robi∏. Podobnie zazdroÊci∏em i zazdroszcz´ umiej´tnoÊci warszta-
towych malarzom XIX-wiecznych portretów mieszczaƒskich, na których futro ko∏nierza, wàsy 
i at∏as oddane sà jak ˝ywe. 
(...)Proces tworzenia zaczyna si´ zawsze od fotografii, które wykonuj´ sam......To jest w∏aÊnie urok
tej pracy. Mo˝na zbieraç rzeczy z rozmaitych êróde∏; ∏àczyç je potem z innymi, nie wiedzàc nawet
poczàtkowo co si´ chce zrobiç. Póêniej dopiero jest ca∏a zabawa, gdy siedz´ sobie w cieple, mog´
popijaç kaw´, s∏uchaç muzyki i równoczeÊnie manipulowaç tym materia∏em, który mam. O ile
oczywiÊcie mam wszystko, bo cz´sto si´ okazuje, ˝e coÊ by si´ jeszcze przyda∏o. Wtedy musz´
gdzieÊ iÊç, jak swego czasu na ¸ubnà na wysypisko. Bo˝e, co to by∏a za heca. Polaz∏em na t´
¸ubnà, tam mnie gonili faceci w czarnych mundurach z paralizatorami, bo si´ okaza∏o, ˝e wysypiska
nie wolno w ogóle fotografowaç. Chryja by∏a niesamowita, musia∏em prosiç znajomego z telewizji,
˝eby za∏atwi∏ mi odpowiednie zezwolenia. Póêniej, w majestacie prawa, jako fotograf zatrudniony
przez telewizj´, chodzi∏em z tym facetem z telewizji i ze stra˝nikiem z karabinem i fotografowaliÊmy.
(...)Gdy mam coÊ konkretnego do roboty, to ju˝ mam jakiÊ pomys∏ i patrz´, czy w bazie danych
mam coÊ odpowiedniego, czy te˝ musz´ to sfotografowaç. Natomiast nigdy - czy maluj´ obraz,
czy robi´ coÊ na komputerze - nie potrafi´ zostaç wierny danemu zamys∏owi. Zaczynam malowaç
arcybiskupa, a na koƒcu wychodzi mi lokomotywa. Podczas tworzenia obraz oddzia∏uje tym, 
co zosta∏o ju˝ namalowane, i wtedy coÊ, co mo˝na z tego zrobiç, zaczyna wydawaç si´ fajniejsze
od tego, co si´ pierwotnie pomyÊla∏o. Cz∏owiek zaczyna iÊç za obrazem, a nie za pomys∏em.
Mo˝na, co prawda, na si∏´ trzymaç si´ przy pomyÊle, jednak niczego si´ wtedy nie zyskuje,
a wr´cz przeciwnie traci. Czasem jakiÊ przypadek zadzia∏a tak, ˝e nagle nawet w∏asny b∏àd
powoduje twórcze skojarzenia: “Zaraz, zaraz, jak ja to odwróc´ do góry nogami, to b´dzie du˝o
fajniejsze”. Mam jakby w naturze improwizacj´, niczego bym chyba w ˝yciu nie zrobi∏, gdybym
musia∏ par force trzymaç si´ planu. Tak samo jest z fotomonta˝em. Siadam wi´c przy komputerze,
dobieram sobie elementy, sklejam je i mam frajd´ od samego poczàtku do samego koƒca”.

Wywiad dla GFX 5’99.

(...) W komputerze tworz´ warianty techniczne, nie powielam ich. Twórczo zatem nic si´ nie zmienia.
Jest w tej pracy pewne odÊwie˝enie umys∏u, spojrzenie z zupe∏nie innej strony ni˝ przy malowaniu.
Bawiàc si´ tymi programami mog´ stworzyç sztucznà rzeczywistoÊç pod dowolnym kàtem i w cudzy-
s∏owie "sfotografowaç" jà, co b´dzie ostatecznym efektem kreacji. 
Czuj´, ˝e gdybym by∏ m∏odszy, móg∏bym w komputerze kreowaç dêwi´k. 

Wywiad dla "Rzeczpospolitej”.1998
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FFRRAAGGMMEENNTTYY  OOPPRRAACCOOWWAA¡¡,,  AARRTTYYKKUU¸̧ÓÓWW  II  RREECCEENNZZJJII  PPRRAASSOOWWYYCCHH

(...) Do powszechnego zwyczaju nale˝y dziÊ narzekanie na komercjalizacj´ ˝ycia. Tymczasem ciàgle
majà miejsce inicjatywy, które z komercjà zwiàzku nie majà . Takim przyk∏adem jest powsta∏a w koƒcu
ubieg∏ego roku Galeria ESTA. Do tej pory nie wiedzia∏bym o jej istnieniu, gdyby nie telefon w po∏o-
wie kwietnia od Jurka Lewczyƒskiego, nestora polskich fotografików i gliwiczanina. Otó˝ zawezwa∏
mnie on, abym przyjecha∏ do Gliwic na wystaw´ Zdzicha. Teraz ta ma∏a. galeria prezentuje zupe∏nie
premierowo najnowsze grafiki komputerowe Zdzis∏awa Beksiƒskiego. Dla kogoÊ, kto zna wzgl´dnie
dobrze bogatà twórczoÊç artysty, jest to jeszcze jedno spotkanie z jeszcze nieco innym ni˝ wczeÊ-
niejsze Êrodkiem wyrazu. KtoÊ kto lubi i ceni obrazy Beksiƒskiego szczególnie z okresu lat siedem-
dziesiàtych i osiemdziesiàtych mo˝e poczuç si´ rozczarowany. Z mieszanymi uczuciami wi´c oglà-
da∏em obrazy komputerowe Beksiƒskiego. Widzimy p∏aszczyzny obrazów powsta∏ych przy pomocy
drukarki dobrej klasy, niemniej jest oczywiste, ˝e nie majà one tej emanacji jak obrazy powsta∏e
przy pomocy p´dzla, na których nawet po wielu wiekach nie sposób nie poczuç ducha mistrza. 
Te grafiki nie wprawiajà wytrawnego widza w takà wibracj´, w jakà mo˝e wprawiç oglàdanie
"odr´cznego” dzie∏a tego˝ malarza. Jest to prawdopodobnie sprawa naszych nawyków dotyczàcych
oglàdu, lecz faktem jest, ˝e obraz wydrukowany, obraz przekazany drogà - takà czy innà - mecha-
nicznà, nie wprawia odbiorcy w taki sam rezonans, jak rysunek czy obraz, na którym mog´ zobaczyç
jak facet dodawa∏ kresk´ do kreski, na jednym pociàgni´ciu p´dzla budowa∏ nast´pne. Zatem to
ju˝ wiemy: te obrazy nieco rozczarowujà, poniewa˝ nie dajà takiego impaktu, jak obrazy czy rysunki
tworzone w sposób tradycyjny. Z drugiej strony w tych komputerowych obrazach zawarte sà nies∏y-
chanie ciekawe mo˝liwoÊci wyrazowe i wydaje si´, ˝e jednoczeÊnie otwierajàc nowe horyzonty
obrazowania ukazujà równie˝ niedostatki i tak ju˝ bardzo doskona∏ej techniki. A poprzez to przy-
czyniajà si´ do jej doskonalenia i rozwoju. Bo popatrzmy: gdyby te komputerowe obrazy stworzy∏
kto inny ni˝ Zdzis∏aw Beksiƒski, mo˝na by mniemaç, ˝e jest to owoc nadmiaru wyobraêni z pewnym
niedow∏adem warsztatowym. W przypadku Beksiƒskiego doskonale wiemy, ˝e to nieprawda. 
W setkach dzie∏ dowiód∏ jak znakomitym jest rysownikiem i aran˝erem malarskiej przestrzeni. 
A tu mamy do czynienia z ofertà nierzadko bardzo atrakcyjnà wizualnie na pierwszy rzut oka,
która jakby "wypuszcza powietrze" przy dalszym oglàdaniu. UÊwiadamia to nam, jak znaczne sà
jeszcze niedoskona∏oÊci techniki, ale jednoczeÊnie uzmys∏awia, ˝e w niedalekiej przysz∏oÊci mogà
zostaç przezwyci´˝one. Tak czy inaczej, p´dzel czy komputer sà narz´dziami i przed∏u˝eniami
ludzkiego umys∏u, a spotkanie z Beksiƒskim zawsze jest interesujàce i cenne. 

ANDRZEJ URBANOWICZ  ÂLÑSK nr 6/44, Czerwiec 1999

(...) Du˝e p∏achty papieru pokryte obrazami o kszta∏tach niesamowitych, w przeraêliwie czystych
kolorach. Jego fotomonta˝e (bo tak je trzeba chyba nazwaç) przelewajà si´ przez wyobraêni´.
Oglàdamy zawieszone w powietrzu g∏owy, z setkami wystajàcych ràk, ob∏o˝one postaciami, mury
w ró˝nych odcieniach z kapliczkami, fontannami, twarze zdeformowane, to znowu g∏adkie, Widaç
Beksiƒskiemu zabawa z komputerem przypad∏a do serca i wykorzystujàc swà wyobraêni´ stara si´
nam, maluczkim, pokazaç jak technik´ mo˝na wprzàc w s∏u˝b´ sztuki.
Fotografuje sam, choç móg∏by korzystaç z gotowych programów. Te go jednak nie interesujà, 
bo dotyczà innych ni˝ wykorzystywane przez niego motywy. Szuka odrapanych murów, brzydkich
zau∏ków, drzew bez liÊci. Fotografuje, potem wprowadza zdj´cia do komputera, a nast´pnie
retuszuje, czyli czyÊci drobne zabrudzenia czy zarysowania. Gotowy materia∏ przetwarza progra-
mami do obróbki rastrowej. Ma kilka takich programów.

MA¸GORZATA LICHECKA  NOWINY GLIWICKIE nr 18 (2150) , 6 Maja 1999
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(...) Autor mówi o swoich pracach, ˝e stanowià one fotografowanie wizji. Eksperymentuje z foto-
grafià ju˝ od wielu lat . Natomiast na pomys∏ wykorzystania komputera wpad∏ dwa lata temu. 
I jak twierdzi, z zaciekawieniem korzysta z jego mo˝liwoÊci, nie pozwalajàc jednak zaw∏adnàç sobà
maszynie. Fotografuje intrygujàce go obiekty, a póêniej dokonuje komputerowej obróbki uwiecznio-
nych na kliszy wybranych motywów, Z pewnoÊcià ekspozycja w "Escie" jest jednak przyk∏adem 
na to, jak techniczny duch naszych czasów zaw∏adnà∏ sztukà. I nie ma w tym jednak, jak pokazuje
Beksiƒski, dla twórców tak wielkiej miary, nic niebezpiecznego.

MARLENA POLOK  Dziennik Gliwicki nr 496 (120) , 25 Maja 1999

(...) Mimo oczywistych paraleli do uznanego zarówno przez krytyk´, jak i publicznoÊç, olejnego
malarstwa artysty, w kontakcie z obrazami elektronicznymi Beksiƒskiego wcià˝ dochodzi do niepo-
rozumieƒ. WàtpliwoÊci pojawiajà si´ z ró˝nych stron i na ró˝nych poziomach. - Ludzie pytajà mnie
na przyk∏ad tak: Przecie˝ pan umie malowaç, po co panu komputer? - opowiada Beksiƒski, po czym
stara si´ zrekonstruowaç sposób postrzegania nowoczesnej techniki przez pseudokrytyków.
Komputer w wyobra˝eniach wzi´tych chyba z nie najlepszych filmów to taka maszyna, która wszy-
stko wie i wszystko sama robi. Oni sobie wyobra˝ajà, ˝e podchodz´ do komputera i wpisuj´
polecenie: "Zrób g∏ow´ starca”, na ekranie ju˝ wyskakuje g∏owa staruszka. A potem odchodz´ 
od ekranu, przyglàdam si´ i poprawiam, znów wpisujàc kolejne polecenie: "Nie, nie tak, bardziej
zmartwiona". Nic dziwnego, ˝e potem niektórzy mówià, ˝e "to fajne rzeczy, szkoda tylko, 
˝e to nie ty zrobi∏eÊ, a komputer. . . "

JACEK BOROWSKI  POLITYKA nr 12 (2185), 20  Marca 1999

(...) OOkkrreess  ffaannttaassttyycczznnyy przyniós∏ Beksiƒskiemu s∏aw´ i wydawa∏o si´, ˝e artysta pozostanie mu wierny.
A jednak ju˝ na poczàtku lat osiemdziesiàtych stopniowo zarzuca∏ t´ przestrzennà, pejza˝owà
najcz´Êciej wizyjnoÊç, ograniczajàc motyw do jednej lub kilku postaci, umieszczonych najcz´Êciej
na nieokreÊlonym tle. Obraz sta∏ si´ znacznie bardziej syntetyczny i ju˝ nie to "fotografowanie snu
czy marzenia" by∏o najwa˝niejsze, ale w∏aÊnie malarstwo. "Id´ w kierunku wi´kszego uproszczenia
t∏a, a równoczeÊnie znacznej deformacji postaci, które sà malowane bez tzw. Êwiat∏ocienia natura-
listycznego. W∏aÊciwie chodzi mi o to, ˝eby mi´dzy innymi na pierwszy rzut oka by∏o widoczne,
˝e jest to obraz zrobiony przeze mnie". W latach 90. w sposobie malowania wybranym przez
artyst´, mo˝na zauwa˝yç pewne zró˝nicowania, W niektórych pracach postaç wydobyta jest przes-
trzennie, wr´cz z rzeêbiarskim wyczuciem, czasami nawet przypomina formà rzeêby z lat 60.
Cz´Êç obrazów wydaje si´ nie tyle malowana, co raczej rysowana barwnymi kreskami, z plàtaniny
których wy∏aniajà si´ postacie, rozgrywajàce swoje samotne dramaty. Sà wreszcie obrazy wykonane
niezwykle malarsko, syntetycznie, w których samoistne dzia∏anie formy i koloru wyprzedza temat
przedstawienia. 
W kkoommppuutteerroowwyycchh  ffoottoommoonnttaa˝̋aacchh  z ostatnich lat wraca jednak atmosfera malarstwa "okresu fantas-
tycznego", z przestrzennymi pejza˝ami o silnym metafizycznym ∏adunku. Artysta stosuje daleko
posuni´tà deformacj´ niemal˝e ka˝dego przedmiotu, którym si´ pos∏uguje, w tym tak˝e cia∏a
ludzkiego. Fenomen twórczoÊci Beksiƒskiego zwiàzany jest przede wszystkim z unaocznieniem,
"zmaterializowaniem" w technikach artystycznych "obrazów podÊwiadomoÊci" , które sà zapewne
symbolami wewn´trznych doÊwiadczeƒ artysty, a w du˝ym stopniu symbolami stanów duchowych
wspó∏czesnego cz∏owieka. Groza Êmierci, rozpadu, zniszczenia, samotnoÊci jest tu nieustannie
obecna. Czy sztuka Zdzis∏awa Beksiƒskiego prowadzi nas ku rozpaczy czy te˝ dzia∏a na zasadzie
catharsis, i czy Êwiat∏o, które nieustannie odnajdujemy w jego sztuce, daje choç odrobin´ nadziei -
- pozostanie zawsze osobistà refleksjà ka˝dego z widzów.

WIES¸AW BANACH - wprowadzenie do albumu ZDZIS¸AW BEKSI¡SKI 
wyd. BOSZ 1999
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Gliwice
Galeria Sztuki Wspó∏czesnej ESTA
ul. Jasna 31, tel.(32) 2394505, fax.(32) 2394540 
e-mail: tadeusz.stapowicz@esta.com.pl

Poznaƒ
Galeria RENES
ul. Wodna 8/9, tel.(61) 8557542, fax.(61) 8557543
e-mail: galeria@renes.com.pl

Warszawa
Studio RENES
Plac Trzech Krzy˝y 18, tel.(22) 6238480, fax.(22) 6238481
e-mail: studio@renes.com.pl

Szczecin
TOP ART
ul. Chodkiewicza 2-3, tel.(91) 4840283, fax.(91) 4849069

Kluczbork
CENTRUM SZTUKI
ul. Pu∏askiego 8, tel./fax.(77) 4186582
e-mail: stolmont@stolmont.com.pl

Miechów
GALERIA SZTUKI BWA “ U JAKSY”
Plac KoÊciuszki 3a, Tel./fax.(41) 3830795 
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