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Gmina Dopiewo – siła rozkwitu

Wójt Gminy Dopiewo – Zofia Dobrowolska - objęła  wystawę „Na obrzeżach Wielkopolski” patronatem honorowym. Jesteśmy
dumni, że dzięki staraniom „Galerii Perlegal” ze Skórzewa w Gminie Dopiewo twórczość artystów z naszego regionu jest
prezentowana w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w maju 2012 r.

Gmina Dopiewo jest  jednym z liderów przemian strefy podmiejskiej Poznania, stolicy Wielkopolski. Wchodzi w skład Aglomeracji
Poznańskiej. To miejsce dynamicznych przemian, szybko gęstniejącej zabudowy mieszkaniowej i prężnie rozwijających się
przedsiębiorstw. Podmiejski charakter sprawia, że jest chętnie wybierana przez nowych mieszkańców i odnotowuje jeden z
największych przyrostów ludności w Polsce. W ślad za tym idą inwestycje gminne w infrastrukturę społeczną, służącą m.in.
rozwojowi oświaty, kultury i sportu. Gmina Dopiewo jest dobrze skomunikowana -  stąd blisko do Poznania, w 10 minut można
dostać się do Międzynarodowego Portu Lotniczego „Ławica” i autostrady A2. Przez gminę przebiega również linia kolejowa Berlin

– Warszawa. Rozwiązania infrastrukturalne zadecydowały o wyjątkowej atrakcyjności mieszkaniowej i inwestycyjnej Gminy Dopiewo.

Wybrane nagrody przyznane Gminie Dopiewo:

• Złota Statuetka „Gmina Fair Play 2010”

• Godło „Teraz Polska”, 2009

• „Mecenas Ekologii” i „Promotor Ekologii”, 2011

Gmina of Dopiewo – in full bloom

The exhibition “On the Periphery of Greater Poland” is held under auspices of Gmina of Dopiewo’s Wojt – Mrs. Zofia Dobrowolska.
We are proud that thanks to efforts of the Perlegal Gallery’s from Skorzewo, our local artists from Gmina can exhibit their work  in
the European Parliament this May.

Gmina of Dopiewo is one of the transformation leaders in the suburbs of Poznan, the capital of the Greater Poland region. Dopiewo
is part of the Poznan metropolitan area. Currently it undergoes rapid transformation and is home to extensive residential and
commercial development. Dopiewo proves to be a popular choice for new residents and consequently is characterised by a
exceptional population growth, with few equivalents in Poland. Its growth stimulates investment in public infrastructure, sport and
culture facilities. Dopiewo is located ideally – bordering Poznan, just 10 minutes away from Lawica International Airport and major
A2 motorway. An important railway line from Warsaw to Berlin runs through Dopiewo as well. Dopiewo’s infrastructural
development determined its residential and commercial attractiveness.

Selected awards and distinctions:

• Gmina Fair Play gold statuette, 2010

• Teraz Polska emblem, 2009

• Patron of Ecology and Ecology Promoter titles, 2011



Patronaty

KURATOR WYSTAWY
prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak prof. zw.

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

KURATOR HONOROWY
Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Filip Kaczmarek

PATRONAT HONOROWY
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Marek Woźniak

PATRONAT HONOROWY
Wójt Gminy Dopiewo pani Zofia Dobrowolska

WERNISAŻ
dr Hieronim Maryniak

PATRONAT MEDIALNY



Awangarda
wokó³ Wielkopolski

W nowoczesnym, przeszklonym budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w którym to ważą się losy

europejskiej gospodarki i polityki, po raz kolejny zostaną zaprezentowane prace polskich artystów. Tym razem

będą nimi Tomasz Akusz, Katarzyna Zygadlewicz i Krzystof Horała. Wystawę „Awangarda wokół

Wielkopolski”, nad którą kuratelę objęli prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak z Uniwersytetu Ekonomicznego

w Poznaniu i euro poseł Filip Kaczmarek będzie można oglądać od 5 czerwca w znanej miłośnikom sztuki i

kultury sali  im. Yehudi Menuhina. To właśnie w tym prestiżowym miejscu, nazwanym na cześć znanego

amerykańskiego dyrygenta i wirtuoza skrzypiec, odbywają się zwykle koncerty, wystawy sztuki, fotografii i

narodowych specjałów państw należących do Unii Europejskiej.

Do udziału w wystawie zostali zaproszeni artyści z  Wielkopolski, prężnego regionu gospodarczego,

kulturalnego i artystycznego. Każdy z nich pokaże 10 swoich prac, o różnej stylistyce i tematyce.

Organizatorem tego zaszczytnego przedsięwzięcia jest mieszcząca się w Skórzewie galeria Perlegal oraz

gmina podpoznańskiego Dopiewa. Głównym pomysłodawcą zaś znany poznański malarz Tomasz Akusz. To

on, jako właściciel galerii Perlegal, zadecydował o doborze artystów, kierując się własnym gustem, intuicją i

opinią miłośników sztuki. Prezentowani w Brukseli artyści, to  dojrzali twórczo i w większości utytułowani

wieloma nagrodami malarze. Znalazł się wśród nich i artysta amator, którego prace urzekają spokojem i

ciekawymi kropkowymi kompozycjami. Prezentacja polskich malarzy w samym sercu Europy  ma na celu

promowanie naszej rodzimej, a zwłaszcza regionalnej sztuki nowoczesnej na najwyższym światowym

poziomie. Ma też popularyzować ideę wspólnego rynku artystów w Europie, w której wszyscy należymy do

jednej, wielkiej rodziny.

Wystawa jest niezwykłym wydarzeniem z perspektywy międzynarodowej i wielką szansą dla  polskich

artystów na pokazanie swoich prac w miejscu, które codziennie odwiedzane jest przez tysiące osób. Miejmy

nadzieję, że impreza ta będzie  dla nich cennym duchowo przeżyciem.



In the modern, glass building of the European Parlament in Brussels, where European economy and politics

are decided on, there will be presented works of Polish artists again. This time it is Tomasz Akusz, Katarzyna

Zygadlewicz and Krzysztof Horała. The show under the patronage of professor Waldemar Frąckowiak from

the University of Economy in Poznań and MEP Filip Kaczmarek can be seen from the 5th of July in Yehudi

Menuhin hall, well known among art and culture lovers.

It is in this prestigious place, named after a famous American conductor and violinist, where concerts,

exhibitions of art, photography and local treasures of countries belonging to the European Union are usually

presented.

The artists who participate in this exhibition all come from Wielkopolska, a dynamic economic, cultural and

artistic region. Each of them is going to show ten of their works, of varied styles and topics. This honorable

enterprise has been organized by Perlegal Gallery together with Dopiewo community (near Poznań). The

idea came from a well known artist from Poznań, Tomasz Akusz.

It was him, as the owner of Perlegal, who decided on the choice of artists, following his personal taste, intuition

and opinions of other people who are passionate about art. Artists exhibiting in Brussels are mature creators,

in most cases painters awarded many times before, yet among them there is an amateur whose works

captivate the viewer with calmness and intriguing dotted compositions.

The aim of presenting Polish artists in the very heart of Europe is to promote our national, and in particular

regional , modern art at the highest level. It is also to popularise the idea of common European artistic market,

where we all belong to one family. The exhibition is an extraordinary international event and a great

opportunity for Polish artists to show their works in a place frequented by thousands of people every day.

One should hope that this event will be a valuable spiritual experience for all the concerned.

AVANTGARDE
around the Wielkopolska Region



-  Jeden z bardziej znanych współczesnych twórców. Absolwent PWSSP  ( dzisiejsze ASP )w Poznaniu w 1985 r.,

uczeń m.in. prof. Norberta Skupniewicza. Scenograf, rzeźbiarz. W latach 80 zakładał Klub ZAK, organizował  liczne wystawy, jak

choćby prezentację rzeźb z soli oraz happeningi m.in. spektakularny marsz przeciwko uzależnieniom. Również obecnie artysta jest

inicjatorem wielu akcji artystycznych. W prowadzonej przez siebie galerii Perlegal zajmuje się też promowaniem sztuki nowoczesnej

i organizacją wystaw.

Choć wypracował własny, charakterystyczny styl, jego prace ciągle zaskakują. Akusz śmiało szuka nowych rozwiązań artystycznych.

Odważnie zmienia paletę barw, tematykę i fakturę. Jego obrazy potrafią być pełne żywych, ekspresyjnych kolorów, czerwieni, żółci,

pomarańczowego, niebieskiego. Innym razem wybiera brązy, beże, szarości. Większość dzieł Akusza przedstawia kobiety, które

choć zachowują zmysłowość świadomie poddane są  deformacji . Są one uosobieniem wdzięku, ale również zdaniem artysty -

postaciami tragicznymi, upadłymi w swojej niemocy wobec świata.

Prezentowany w Brukseli cykl Popaprańcy, to jakby krzyk człowieka uwięzionego w kokonie współczesnego świata. Może też w

normach, obyczajach, tradycji. W tym więzieniu kryje się jednak wciąż żywe ciało, a przede wszystkim  dusza. Jedną z ostatnich

prac artysty jest ceramiczna mozaika w termach w Poznaniu. Praca inspirowana jest kalendarzem Majów i zgodnie z przepowiednią

starego ludu, zapowiada koniec świata.

Akusz jest autorem licznych wystaw m.in. na Litwie, w Niemczech, Holandii, Szwecji, czy Francji i zdobywcą wielu nagród i wyróżnień.

W tym głównej nagrody na Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa „ Primum non nocere” w Krakowie w 1989 roku i Grand Prix na

Międzynarodowym Festiwalu Plastyki i Grafiki  w Mouscron w Belgii w 1990 roku.

 – one of the most well known contemporary artists. Graduated from Poznań PWSSP (Artistic University) in 1985,

a student of Norbert Skupniewicz. Stage designer and sculptor. A founder of ZAK Club, oganised numerous exhibitions, for example

of salt sculpture as well as happenings, like the spectacular anti-addiction march. Presently he also initiates many artistic actions.

In his own Perlegal Gallery he promotes modern art and organizes exhibitions. Although he has created his individual, characteristic

style, his works keep astonishing the audience as he daringly seeks new artistic solutions.

He boldly varies the palette of colours, themes and textures. His paintings can be full of vivid, expressive shades of red, yellow,

orange and blue. Another time he will choose brown, beige and gray. In most cases Akusz paints women who, in spite of preserving

sensuality, are consciously subjected to deformity. They are the embodiment of charm but also, according to the artist, tragic figures,

fallen in their helplessness against the world.

The cycle presented in Brussels called “Nuts” is like a scream of a man trapped in a cocoon of the contemporary world, of norms,

habits and tradition. In this prison, however,there lives a live body or, first of all, the soul. One of the artist’s most recent works is

ceramic mosaics in Poznań termal baths. It is inspired by Maya calendar and according to old people’s tales prophesies the end of

the world. Akusz had many exhibitions in Lithuania, Germany, Holland, Sweden or France and a winner of numerous awards and

distinctions, among them National Painting Exhibition “Primum non nocere” in Cracow 1989, Grand Prix in International Festival

of Visual Arts and Graphics in Mouscron in Belgium in 1990.



ONI IX  150x95  2012



ONI II  100x81  2012



ONI VIII  150x95  2012

Własność: Leokadia i Waldemar Frąckowiakowie



ONI VII  150x95  2012



ONI V  150x95  2012



ONI VI  150x95  2012

Własność: Bohdan Marciniak Firma MARBO



ONI IV  150x95  2012

Własność: dr Piotr Nowakowski



ONI III  150x95  2012



POPAPRANIEC VI  120x80  2011



POPAPRANIEC III AKT  80x120  2011



 - kolekcjoner sztuki, mecenas, biznesmen, zapalony podróżnik i żeglarz. Malarstwem zajmuje się od niedawna

i to amatorsko. Początki jego twórczości to malarstwo figuratywne, a od przełomu 2005/2006  malarstwo kropkowe zainspirowane

techniką malowania australijskich autochtonów. U Aborygenów wzory coś znaczą, mają znaczenie religijne, u Horały wyłącznie

estetyczne Jego twórczość wykazuje wizualne podobieństwo do sprawdzonych już form sztuki, takich jak minimalizm, abstrakcja

geometryczna i op-art.  Maluje koła, trzyramienne jak je nazywa wyobłości i zaokrąglone kwadraty. Owe kształty maluje z kropek

na czarnym podłożu. Tworzy formy z pozoru racjonalnie, prawie geometrycznie, a jednak odręcznie, bez cyrkla i linijki. Decyzję o

tym jak będzie wyglądał obraz artysta podejmuje już po rozpoczęciu malowania i pojawieniu się na obrazie pierwszego elementu.

Jego twórczość daje odbiorcy szerokie pole do interpretacji. Horała konsekwentnie stosuje pięć kolorów ziemi, co może się kojarzyć

z malarstwem jaskiniowym. Tu jednak nie ma światłocienia. Obrazy są płaskie, jakby ułożone z koralików, bardzo precyzyjne,

dokładne, staranne, niemal matematyczne. Nie mają centralnego punktu, głębi, perspektywy. Są  rytmiczne, przypominają

wydziergane obrusy koronkowe lub też widziany pod mikroskopem mikroświat.

Choć Horała powiela swoje ulubione wzory, to jednak ich różna kompozycja daje  szerokie możliwości interpretacji.

 – an art collector, businessman , keen traveler and sailor. His interest in art has been recent. At first he tried

his hand at figurative painting, since 2005/06 at dotted pictures inspired by Australian aboriginal art. His patterns, however, have

purely aesthetic, non-religious meaning.

They show visual similarity to tried and tested form of art such as minimalism, geometric  abstraction and op-art. he paints circles,

three-armed ovoids and rounded squares painted with dots against black background.

The forms are seemingly rational,almost geometrical, yet made by hand, with no callipers or ruler. The decision about the painting

is made right after the first element appears on canvas. His works leave a wide margin for interpretation. Horala consistently uses

five earth colours which may be associated with cave paintings. There is no chiaroscuro, the paintings are flat, as if made of beads,

very precise, exact, almost mathematical.

They have no central point, no depth, no perspective. They are rhythmical, remind of crocheted tablecloths or the world as seen

under the microscope. Although Horała duplicates his favourite patterns, their varied composition offers a wide range of interpretation.
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 - znana poznańska malarka, ukończyła poznańską PWSSP (dzisiejsze ASP) na wydziale malarstwa,

grafiki i rzeźby. Uczennica prof. Tadeusza Brzozowskiego i Norberta Skupniewicza. Maluje  znakami i symbolami, w przełomowych

momentach swojego życia. Artystka związana początkowo z nową ekspresją, później z ekspresją lat 80 i abstrakcją. Inspiruje ją

taniec, muzyka, egzotyczne podróże. Jej obrazy przedstawiają zmysłowe, pełne wdzięku, i powabu  kobiety. Są nimi piękne

Europejki, Arabki i Afrykanki. Abstrakcyjne krajobrazy artystka przepełnia ciepłem i  światłem. To wynik fascynacji  Górami Skalistymi,

Afryką i Izraelem. Pod wpływem miejscowych kultur i słonecznych pejzaży artystka wzbogaca paletę barw. Jest też mistrzynią

szpachli, a nakładane nią na obrazy grubo farby podkreślają dynamikę i ekspresję . W ciągu ostatnich 10 lat Zygadlewicz wystawiała

głównie malarstwo i rysunek, choć wcześniej fascynowała ją też ceramika i kaligrafia. Jest również autorką cyklu monumentalnych

instalacji obrazów - sztandarów, wystawianych w wielu miejscach w Polsce i za granicą, (między innymi w czasie Tygodnia Kultury

Polskiej, Niemcy 2001,  Instalacja na budynku Sukiennic we Wrocławiu z okazji Millenium miasta, dziedziniec Synagogi Pod Białym

Bocianem - Wrocław).

Prace Katarzyny Zygadlewicz  pokazywano na  wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, w tym m.in. w Szwecji,

Niemczech, Włoszech, Maroku, Hiszpanii, U.S.A.) W roku 2008 artystka wzięła udział w wystawie "Terra, Fuoco e Plastica" w

weneckim Magazzini del Sale, a w 2010 r. w Art Space International Gallery w Atlancie.

 , a well known Poznań artist graduated from PWSSP of Poznań (Artistic University) At the department

of painting, graphics and sculpture. A student of professor Tadeusz Brzozowski and Norbert Skupniewicz. Paints with signs and

symbols, at the turning points of her life. At first influenced by new expressionism, then with the expression of the 80ties and

abstractionism. She is inspired by dance, music, exotic travels. Her paintings depict sensual, charming, attractive women from

Europe, Arabic countries and Africa. Abstract landscapes are filled with warmth and light

This is the result of her fascination with Rocky Mountains, Africa and Israel. Having been exposed to local cultures and sunny

landscapes the artist enriched her palette of colours. She is the master of spatula and her thick layers of paint underline dynamics

and expression. In the last ten years Zygadlewicz exhibited mainly paintings and drawings, although previously she had been

fascinated by ceramics and calligraphy. She is the author of monumental installations of banner-paintings exhibited around Poland

and abroad (for example during Polish Culture Week in Germany in 2001, the installation on the Cloth Market in Wrocław to celebrate

the city’s millennium or the yard of the White Stork Synagogue in Wrocław).

Zygadlewicz’s Works have been exhibited both in individual and group exhibitions both in Poland and abroad,iIn Sweden, Germany,

Italy, Morocco, Spain and the US. In 2008 the artist took part in “Terra, Fuoco e Plastica” in Magazzini del Sale of Venice and in 2010

in Art Space International Gallery in Atlanta.
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Własność: dr Piotr Nowakowski
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