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Wrocławianin. 
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w 
pracowni prof. Aleksandra Dymitrowicza, prof.  Zdzisława Nitki i ad. Łukasza Morawskiego.  
Członek wrocławskiego ZPAP.  
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią i grafiką intermedialną a także 
projektowaniem malarstwa w architekturze (aneks do dyplomu w pracowni prof. Wojciecha 
Kaniowskiego). 
Brał udział w kilkunastu wystawach zbiorowych oraz wystawach indywidualnych.  
Stypendysta Wydziału Kultury. Laureat "Jesiennych Konfrontacji – Triennale Współczesnego 
Malarstwa" w Rzeszowie oraz legnickich "Promocji".  
Oprócz aktywnej działalności twórczej prowadzi działania dydaktyczne – jest wykładowcą w 
szkole policealnej oraz opiekunem artystycznym w najstarszym we Wrocławiu Młodzieżowym 
Domu Kultury im. M. Kopernika. 
Jego prace można zobaczyć na stronie: www.bartoszslusarski.blogspot.com 
 
 
INFORMACJE O ZAJĘCIACH 
 
Zajęcia kierowane są do dzieci objętych obowiązkiem szkolnym oraz młodzieży 
do 24 roku życia. 
 
W miłej i partnerskiej atmosferze zajęć zmagamy się tajnikami sztuk plastycznych. 

Rysunek i malarstwo rozwijają  wrażliwość i wyobraźnie plastyczną. Program pracowni 
zakłada realizacje zadań kształtujących osobowość i świadomość artystyczną młodych ludzi 
oraz wprowadzanie ich w kreatywny stosunek do zjawisk w świecie. 

Podstawą programu jest rysunek i malarstwo oparte na obserwacji natury oraz człowieka. 
Odwoływanie się w korektach do tradycji rysunków i malarstwa w sztuce są punktem wyjścia 
do przemyśleń, ale też do rozważań o technice i sprawach warsztatu. 

Działania w pracowni i poza nią (plenery, warsztaty) mają za zadanie rozwijać w młodych 
twórcach wrażliwość plastyczną oraz wykształcać w nich nawyk starannej obserwacji natury 
poprzez rysunki, szkice oraz prace malarskie. 

Uczestnik zajęć koncentruje się na indywidualnym poszukiwaniu własnej drogi wypowiedzi 
artystycznej.  

Osobną częścią jest kształtowanie wyobraźni w oparciu o rozwiązywanie takich problemów 
jak na przykład: czerń – biel, światło – cień, dynamika – statyka, porządek – chaos. 

 

http://www.bartoszslusarski.blogspot.com/


Program zajęć obejmuje:  

 poznawanie technik plastycznych z dziedziny rysunku i malarstwa 
 poznawanie zagadnień związanych z poszukiwaniem koloru,  kompozycji 
 uczestnictwo w konkursach plastycznych, 
 wystawy prac uczniów w galeriach MDK i poza MDK 
 możliwość przygotowania do egzaminów wstępnych do szkół artystycznych, 
 plenery, warsztaty, wycieczki edukacyjne 

Uczestnicy zajęć to wielokrotni zwycięzcy konkursów plastycznych ogólnopolskich, 
wojewódzkich, dolnośląskich a także zagranicznych. 
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