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Kurator: Janina Tuora
Wystawa indywidualna

Kristof Ludwin (Krzysztof Ludwin) (ur. 1962 r. w Krakowie) – pol-
ski malarz i architekt. Specjalizuje się w technice akwarelowej. Dużo 
podróżuje i nawiązuje kontakty ze sztuką światową. Prestiżowy ma-
gazyn francuski „Pratique des Arts” zaliczył go w 2005 r. do grona 
50-ciu najlepszych współcześnie akwarelistów.
Jego obrazy są bajecznie kolorowe i pełne słońca. Jako architekt 
zawsze zauważa kształty i kontury architektury, ale na obrazach  

nie trzyma się zasad geometrii i matematycznych reguł. Ważne jest przede wszystkim  
wrażenie, jak u impresjonistów. Maluje szybko, spontanicznie, nerwowo kierując się swą  
artystyczną intuicją. Najpierw rysunek, potem dużo koloru i umiarkowana ilość wody. Inaczej 
niż u tradycyjnych, historycznych już akwarelistów, którzy cenili bardziej pastelowe, rozrze-
dzone wodą kolory i miękkie kontrasty. Doświadczenia z akwarelą Kristof przenosi na płótna 
i po wykonaniu podmalówki akwarelami efekt malarski kontynuuje farbami olejnymi bądź 
akrylowymi, utrwalając utwór damarową żywicą. W ten sposób uzyskuje − z powodzeniem 
− efekty zbliżone do malarstwa akwarelowego.
Kristof Ludwin wypracował swój niepowtarzalny styl malowania, który sam nazywa nerwo-
wym ekspresjonizmem. Kuratorzy sztuki również tak ten styl opisują.

KRISTOF LUDWIN  
„Ekspresjonizm nerwowy by Kristof Ludwin” 
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Kristof Ludwin 
„Ekspresja rzeszowska”

Kristof Ludwin 
„Monmartre”

I FORUM RZEŹBY MAZURKAS Kurator: Janina Tuora

I FORUM RZEŹBY MAZURKAS to unikalna wystawa znakomitych prac 
znanych rzeźbiarzy. Kilkadziesiąt rzeźb – w granicie, marmurze, brązie i gli-
nie szamotowej, które prezentowano już na wielu wystawach w Europie, 
można teraz obejrzeć na terenie zielonym oraz we wnętrzach Hotelu 
Mazurkas. 
ARTYŚCI I FORUM RZEŹBY MAZURKAS: Magdalena DOBRUCKA, 
Lili FIJAŁKOWSKA, Wiesław FIJAŁKOWSKI, Leon GRUZD, Majid JAM-
MOUL, Dariusz KOWALSKI-KODAR, Edward ŁAGOWSKI, Wiesława 
Elżbieta MICHALCZEWSKA, Teresa PASTUSZKA-KOWALSKA, Krzysz-
tof PAWŁOWSKI, Ryszard PIOTROWSKI, Anna Beata WĄTRÓBSKA-
WDOWIARSKA, Jacek ZWONIARSKI.
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