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Pałac Sztuki
Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Krakowie
rok założenia 1854
pl. Szczepański 4, 31-011 Kraków
tel./fax: +48 12 422 66 16
mob. +48 501 451 252
www.palac-sztuki.krakow.pl

wystawy czynne w godzinach:
pon-pt. 8.15 – 18.00

sob-nd.: 10.00 – 18.00

WSTĘP WOLNY dla członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie i ich rodzin, Sybiraków, żołnierzy września 1939 roku, żołnierzy
Armii Krajowej i akcji „Burza”, żołnierzy Powstania Warszawskiego ’44,
osób niepełnosprawnych (1. grupa inwalidzka) wraz z opiekunami, dla seniorów 
z wnukami (na kartę seniora), studentów: ASP, Instytutu Historii Sztuki UJ,
Wydziału Sztuki UP, Akademii Ignatianum w Krakowie, Historii Sztuki
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, uczniów Zespołu
Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, zorganizowanych grup uczniów
ze szkół Małopolski na karty wolnego wstępu, zastępów harcerzy, repatriantów
oraz rodzin wielodzietnych z Kartą 3+, w każdy dzień tygodnia.

Zbigniew Kazimierz Witek
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

ma zaszczyt zaprosić na wystawę

Danuty Majewskiej
malarstwo
Wernisaż 31 stycznia 2019, czwartek, godz. 17.45
Dolny Pałac Sztuki TPSP w Krakowie
wystawa czynna od 31 stycznia 2019
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Danuta Majewska
Urodzona w 1963 roku w Krakowie; ukończyła Liceum  

Plastyczne w Kielcach, wychowanka miechowskiego artysty 

- malarza Romana Breitenwalda (1911-1985). Poza malarstwem 

współczesnym pasjonuje się sztuką sakralną. Wzorami dla 

jej twórczości są wybitni malarze średniowiecza i renesansu, 

a także wielcy twórcy ikon z Andriejem Rublowem na czele.

Od lat zgłębia tajemnicę chiaroscuro, analizując dzieła m.in. 

Antonio Pollaiuolo, Donato Bramante, Sandro Botticelli, 

Rembrandta van Rijn, Michelangelo Merisi da Caravaggio, 

El Greco, Andrei Mantegna i in.

Nie tworzy kopii, każde jej dzieło cechuje indywidualny  

dotyk pędzla. Widać to na wszystkich obrazach malowanych na 

płótnach ale nie tylko; dziesiątki prac wyczarowała na ponad  

100-letnich deskach, uratowanych z opuszczonych, starych 

domów, obór czy stodół w całej Polsce. Wiele z nich pochodzi z dawnych obiektów domowych i gospodarczych 

opuszczonych łemkowskich wiosek.

Pasjonuje ją również malarstwo nowoczesne z motywami kobiecego ciała.

Liczne prace artystki znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Realizm magiczny, akryl na płótnie  

Realizm magiczny, akryl na płótnie  


