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2021® Artyści SoA — Warszawa

Silver & Gold 
Bartosz Frączek
„Malarstwo Bartosza Frączka, to świat zmysłowych 
doznań i apoteoza szczęścia. Jego prace oddają ̨
hołd znanym nurtom artystycznym, w szczególności 
fowizmowi i wiedeńskiej secesji, których motywy  
zapożycza i reinterpretuje. Można to zauważyć  
w śmiałym uproszczeniu formy, wykorzystywaniu 
mocnego koloru, złota  i odchodzeniu od realistycz-
nego przedstawiania tematu. Niniejsza wystawa  
oferuje niespotykany do tej pory wgląd w intrygujące 
obrazy Bartosza Frączka.” 

Marek Wołyński – niezależny kurator

Bartosz Frączek urodził się w 1974 roku w Często-
chowie. Tam też ukończył wydział malarstwa WSP  
w pracowni prof. Wincentego Maszkowskiego.  
Doktorat i habilitację uzyskał na Akademii Sztuk 
Pięknych  w Krakowie. Jest profesorem w Katedrze 
Malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu  
Humanistyczno-Przyrodniczego Im. Jana Długosza  
w Częstochowie. 

Ma na swoim koncie ponad 90 wystaw indywidual-
nych oraz ponad 200 zbiorowych  m.in. w Anglii,  
Holandii, Szwecji, Danii, Stanach Zjednoczonych, 
Niemczech, Belgii, Węgrzech, Turcji, Japonii, Cyprze, 
Chinach, Kazachstanie, Austrii, Chorwacji, Meksyku. 
Jako nauczyciel akademicki prowadził zajęcia  
i wykłady na Akademii Sztuk Pięknych w Rijece 
(Chorwacja), Uniwersytecie w Ostrawie (Czechy), 
Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie (Słowacja), 
Uniwersytecie w Chiang Mai (Tajlandia) oraz Uniwer-
sytecie w Quingdao w Chinach. Jest pomysłodawcą 
Międzynarodowego Biennale Miniatury oraz kurato-
rem czterech edycji Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki i Sztuki – Incident  Accident oraz sympozjów 
malarskich. Prace Bartosza Frączka znajdują się  
w wielu prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.



Station of Art Gallery ul. Grzybowska 12/14, Warszawa

Kontakt do zakupu dzieł sztuki:

+48 518 268 947

info@stationof.art

www.stationof.art

Reprezentujemy artystów, którzy posiadają już swój 
dorobek, ale i potencjał inwestycyjny. To grupa świa-
domych twórców zaangażowanych w eko trendy  
i działania charytatywne wynikające z systemu ich 
wartości i postrzegania świata. Zapraszamy do nas 
kolekcjonerów, art. lovers, artystów, inwestorów,  
dekoratorów, świat reklamy, filmu i teatru.

Jesteśmy nowoczesną galerią z siedzibą w sercu 
Warszawy przy ul. Grzybowskiej 12/14 w sąsiedztwie 
centrum  biznesowego, hotelu Radisson i Placu 
Grzybowskiego. 

SoA to platforma dla dynamicznie rozwijającego się 
rynku sztuki młodej. Działamy w realnej przestrzeni 
oraz online. 


