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Wystawa prac Gabrieli Cichowskiej

Niedźwiedzie i Niedźwiadki
 

Wystawa prac autorstwa Gabrieli Cichowskiej w Atelier Limited Edition

oraz wirtualna ekspozycja na: www.limitededition.pl 

połączona z autorskimi warsztatami dla dzieci

w Atelier Limited Edition (ul. Św. Andrzeja Boboli 6/12, Warszawa) 

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: +48 502 381 176 

Kuratorka wystawy: Wiesława Wideryńska  

Galeria Limited Edition (www.limitededition.pl)

Media&Work Agencja Komunikacji Medialnej 
ul. Malinowa 3, 53-009 Wrocław   

www.media-work.pl | biuro@media-work.pl 
NIP: 899-262-51-08 REGON: 021538128

Gabriela Cichowska, Misie Niebieskie, 2015, akryl na płótnie, 60 x 80 cm
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Galeria Limited Edition w Warszawie oraz Gabriela Cichowska – wielokrotnie nagradzana 
ilustratorka – zapraszają w sobotę (1 czerwca) na warsztaty z okazji Dnia Dziecka. Zajęcia 
stanowią wprowadzenie do wystawy Niedźwiedzie i Niedźwiadki, którą będzie można oglądać 
od 7 czerwca do końca sierpnia w Atelier Galerii Limited Edition. W  ramach ekspozycji 
zaprezentowane zostaną prace Cichowskiej oscylujące wokół przedstawień niedźwiedzia. 

Niedźwiedzie i Niedźwiadki, to projekt w ramach którego powstanie wystawa prac artystki połączona z autorskimi 
warsztatami dla dzieci. Inicjatywa ma na celu popularyzować sztukę, która przekłada się na twórczy rozwój pociech, 
kształtując ich gusta od najmłodszych lat.  Podczas zajęć młodzi miłośnicy malarstwa wykonają kolorowe portrety 
króla lasu – niedźwiedzia, który jest stałym motywem twórczości Gabrieli Cichowskiej. Dzieci będą mogły szlifować 
umiejętności pod okiem profesjonalistki, która poprowadzi je przez świat sztuki. Celem warsztatów jest przygotowanie 
młodszych pociech do świadomego uczestnictwa w sztuce, zapoznanie z wybranymi terminami i techniką.

Sztukę Gabrieli Cichowskiej cechuje świeżość i autentyczność, nieszablonowość stosowanych rozwiązań 
warsztatowych, tych wyrosłych z tradycji i tych wypracowanych, własnych. Jej twórczość, jakkolwiek często 
związana z literackim podłożem, stanowiąc szatę dla obcych myśli, może w pełni istnieć także poza woluminem. 
Z drugiej strony jej czysta sztuka obdarzona walorem poetyckiego budowania nastrojów, melancholijną 
wyobraźnią, może stanowić pożywkę dla fantazji twórcy operującego słowem i być dla niego ciekawym źródłem 
inspiracji – komentuje dr Dariusz Leśnikowski, teatrolog, reżyser teatralny, krytyk sztuki.

Dzięki warsztatom dzieci odkryją zabawę, która uczy. Specjalnie przygotowana tematyka zajęć dostosowana 
do wieku młodych twórców będzie niezapomnianym przeżyciem i początkiem wielkiej przygody ze światem 
sztuki. Ciekawa forma warsztatowa umożliwi młodszym uczestnikom odkryć nowe aspekty ilustracji 
i przekonać się, że kontakt ze sztuką może być łatwy, przyjemny i inspirujący.

Najciekawsza praca zostanie nagrodzona książką autorstwa Przemysława Wechterowicza Baśń o zaczytanym 
Niedźwiedziu i o Króliku, który spadł z nieba, zawierającą niepowtarzalne ilustracje Gabrieli Cichowskiej, które 
podkreślają wymowę baśniowego tekstu i poruszają wyobraźnię czytelnika.

Uzupełnieniem rzeczywistej wystawy będzie wirtualna ARTEekspozycja dostępna online na:
www limitededition.pl oraz na stronie portalu Rynek i Sztuka www.artekspozycje.rynekisztuka.pl.

* Obrazy Gabrieli Cichowskiej będą do nabycia w miłej, misiowej cenie (od około 1200 PLN do 3500 PLN). 

Zapisy na warsztaty:
01.06.2019 (sobota), Atelier Limited Edition (ul. Św. Andrzeja Boboli 6/12, Warszawa) 

Godzina 12.00 -13.30 oraz 14.00-15.30

Koszt 50 pln/dziecko (w cenie materiały i poczęstunek)

Pod okiem Gabrysi Cichowskiej grupa dzieci (max 12 osób), przy użyciu różnych mediów będzie tworzyć własnego niedźwiedzia. 

Zapisy na biuro@limitededition.pl i pod  nr tel. 502 381 176
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Gabriela Cichowska – malarka, graficzka oraz ilustratorka książkowa. Urodziła się w 1984 roku w Polsce. Jest 
absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od 2011 r. jako wykładowca na Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi. Ilustrowane przez nią wydawnictwa cechują odważne idee i nowatorskie formy, które 
budują kreatywność w postrzeganiu książki.

Artystka otrzymała wiele nagród krajowych i  zagranicznych. Szczególne miejsce zajmuje Opera Prima – 
I nagroda za debiut na Międzynarodowych Targach Książki w Bolonii w 2009 roku za ilustracje do książki Fantje, 
Gimpel Verlag (wydana w Polsce przez wydawnictwo Muchomor pt.: Słoniątko). W  2014 r. uhonorowano ją 
niemiecką Pokojową Nagrodą Gustava Heinemanna za dzieło wspólne - książkę Ostatnie przedstawienie Pani 
Esterki (tekst Adam Jaromir). 

Galeria Sztuki Limited Edition to internetowa galeria sztuki współczesnej skupiająca czołowych przedstawicieli 
polskiej i międzynarodowej sceny artystycznej. W ofercie galerii znalazły się prace mistrzów malarstwa: Pabla 
Picassa, Paula Klee, Salvadora Dalego, Marca Chagala, Joana Miró; rodzimych klasyków: Józefa Wilkonia, 
Janusza Stannego, Beaty Czapskiej, Tadeusza Dominika oraz młodych artystów o  ugruntowanej pozycji 
w Polsce i na całym świecie: Marcina Ryczka, Rafała Michała Szatona i Paula Bika. Misją galerii jest promocja 
starannie wyselekcjonowanych prac malarstwa, grafiki i fotografii kolekcjonerskiej w zgodzie z najnowszymi 
trendami rynku sztuki oraz nowoczesnymi technologiami. Jako jedna z  pierwszych w Polsce podjęła się 
organizacji wystaw całkowicie wirtualnych łączących profesjonalne zaplecze merytoryczne z powszechną 
dostępnością. 

Wystawa Niedźwiedzie i Niedźwiadki– ARTEkspozycja online (od 06.06.2019) 

oraz wystawa stacjonarna w Atelier Limited Edition (ul. Św. Andrzeja Boboli 6/12, Warszawa) 

(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: +48 502 381 176) od 07.06.2019.

Galeria Limited Edition – www.limitededition.pl

Wystawa online dostępna w języku polskim:

www.limitededition.pl

ORGANIZATOR
Galeria Limited Edition (www.limitededition.pl)

PATRONI MEDIALNI
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