
Paulina Groszuro dzo na w 1996 ro ku. Stu dent ka IV ro ku Wy dzia łu Ma lar stwa ASP w Gdań sku w pra cow ni prof. Ja ro sła wa
Bau cia. Bra ła udział m.in. w wy sta wie zbio ro wej Ma la ryw Gdań skiej Ga le rii Miej skiej, wy sta wie wień czą -
cej re zy den cję w Do mu Ta de usza Kan to ra i Ma rii Stan gret w Hu ci sku Ma rio, uwierz mi, że lu bię, gdy jest
gło śno, Spur ring Fac torsw Ga le rii Ko bro w Ło dzi oraz wie lu in nych. Uczest nicz ka Ogól no pol skie go Trien na -
le Ma lar stwa Stu denc kie go BWA w Rze szo wie oraz II Prze glą du Sztu ki Współ cze snej w Ga le rii Szyb Wil son
w Ka to wi cach, na gro dzo na Grand Prix w Ogól no pol skim Kon kur sie Ma lar skim im. Woj cie cha Fan go ra.

Magdalena Sadłowskaurodzona w 1993 roku w Lublinie. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Realizuje swoje prace z wykorzystaniem
różnych mediów: malarstwo, rysunek, obiekt i instalacja. W 2018 roku obroniła dyplom w pracowni prof.
Jarosława Baucia na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie
Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Od 2016 roku rezydentka w Kolonii Artystów –Dolne Miasto 
w Gdańsku. Otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017/2018 r. Brała udział 
w licznych wystawach i przeglądach sztuki m.in. wystawa indywidualna Ćwiczka-ćwiczącaKolonia Artystów
– Dolne Miasto w Gdańsku, Galeria Duży Pokój w Warszawie; Triennale Rysunku, BWA Wrocław; Gdańskie
Biennale Sztuki, Gdańska Galeria Miejska; Młode Wilki 18, Galeria TRAFO w Szczecinie. W 2018 r otrzymała
nagrodę Dziekana Wydziału Malarstwa w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa im. Wojciecha Fangora.

Konrad Żukowski urodzony w 1995 roku w Kętrzynie. Mieszka i pracuje w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, tworzeniem
obiektów oraz video. Głównym tematem jego prac są ludzkie ciała i motywy zaczerpnięte z popkultury oraz
zwierzęta. Tegoroczny dyplomant pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka. Studiował na University of Applied
Arts w Wiedniu. Brał udział w wielu wystawach i prezentacjach sztuki m.in.Jak zapomnieć, Kraków; Serce
człowieka, Warszawa; Najlepsze dyplomy, Gdańsk; Na głowie sombrero a w kieszeni zero, Kraków; The Eglaf
show, Wiedeń; Festiwal Filmów Nowomedialnych, Gdynia. Finalista Artystycznej Podróży Hestii oraz konkursu
Fundacji Grey House.

str 1

PATRONAT MEDIALNY

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI 
IM. WOJCIECHA FANGORA



BWA Galeria Sztuki serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy

al. Marsz. J. Piłsudskiego 38
10-450 Olsztyn
tel. 89 533 51 08
www.bwa.olsztyn.pl
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Kon kurs skie ro wa ny jest do stu den tów ma lar stwa na aka de miach
i uni wer sy te tach w ca łej Pol sce. W dru giej edy cji wzię ło udział po -
nad dwie ście osób, z któ rych zo sta ło wy ło nio nych szes na stu fi na -
li stów. Je ste śmy prze ko na ni, że sam fakt zna le zie nia się w gro nie
fi na li stów jest du żym wy róż nie niem i klu czem do ar ty stycz ne go
suk ce su, cze go do wo dem jest nie wąt pli wie wy sta wa pre zen to -
wa na w olsz tyń skiej Ga le rii BWA. Z my ślą o tej wy sta wie mło dzi
ar ty ści przy go to wa li ze staw no wych prac ma lar skich.
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Kuratorzy: Aleksandra Jadczuk, Arkadiusz Sylwestrowicz
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Ga le ria BWA w Olsz ty nie wraz z Wy dzia -
łem Ma lar stwa Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Gdań sku pre zen tu je naj now sze pra ce
ma lar skie lau re atów II Ogól no pol skie go
Stu denc kie go Kon kur su Ma lar skie go imie -
nia Woj cie cha Fan go ra.


