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Sylwia Godowska



"Karol I " - z cyklu „Ozywione pomniki Paryza”
technika w³asna / tempera na kartonie, 100 x 140 cm, 2010

"Karuzela na Placu Zgody" - z cyklu „Ozywione pomniki Paryza”
technika w³asna / tempera na kartonie, 100 x 140 cm, 2010



"Wenus z Milo" - z cyklu „Ozywione pomniki Paryza” 
technika w³asna / tempera na kartonie, 100 x 140 cm, 2010

"Ogrody Tuilieres" - z cyklu „Ozywione pomniki Paryza” 
technika w³asna / tempera na kartonie, 100 x 140 cm, 2010



"Henryk IV i Madame Republika" - z cyklu „Ozywione pomniki Paryza” 
technika w³asna / tempera na kartonie, 100 x 140 cm, 2010

"Kondukt ¿a³obny Filipa Pota" - z cyklu „Ozywione pomniki Paryza” 
technika w³asna / tempera na kartonie, 100 x 140 cm, 2010





„Drony” / klej atlas, p³yta OSB / wys. ok. 50cm, szer. ok. 75 cm; 
wys. podstawy 30 cm / 2013-2104

„Syrena” / ¿ywica akrylowa / wys. 100 cm, d³. 135 cm, szer. ok. 60 cm / 2013



„Wenus”/ stiuk i klej atlas, technika w³asna / wys.210 cm/ 2013

„Science class” / prety gwitowane, plyty wiórowe, wydruki cyfrowe na papierze fotograficznym
- z cyklu „Powidoki” / wys. 110 cm, rózne szerokosci / 2014



Z cyklu „Powidoki” / wydruk cyfrowy na papierze fotograficznym / 
czêœæ sk³adowa instalacji „Scence class” / 2014

Z cyklu „Powidoki” / wydruk cyfrowy na papierze fotograficznym / 
czêœæ sk³adowa instalacji „Scence class” / 2014



Dorota To³³oczko-Femerling



„okna na miasto”, druk na szkle akrylowym, 2008/2012

„elementy miasta”, papier, pianka modelarska, 2011-2012



„s³ucham ciê” i „ws³uchana”, technika szyde³kowa, kordonek, krochmal, 2014



 
„spokojny zak¹tek, cichy zak¹tek”, technika w³asna, drut kolczasty, 2013/2014





Aster Haile, akryl na p³ótnie, 150 x 150 cm, 2014



Maria Haile, akryl na p³ótnie, 150 x 150 cm, 2014



Chopin, filozofia muzyki, akryl na p³ótnie, 150 x 150 cm, 2014



Chopin, wielolinia muzyczna, akryl na p³ótnie, 150 x 150 cm, 2014
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