
Sztuk mistrzowie w Małej Galerii MDK

Wystawy miały miejsce w 1999 roku (poplenerowa Jeleniewo), 2000 roku (zbiorowa), 2002 

autorska „Ołówek i pastel“ i 2007 autorska „Rysunek ołówkiem“.

Liliana Perlińska-Piotrowska

Urodziła się w 1968 r. w Warszawie. W 1988 r. ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w 

Supraślu - kierunek „Tkanina artystyczna“. Od 1992 roku współpracowała i współpracuje z wieloma 

agencjami i drukarniami w zakresie projektowania między innymi z: HH Global Poland, The Patient 

Education Institute, Mosaic Media, PAPAGAYO, Sigma International Poland, Pracownią C&C, 

Agencją Reklamowo-Wydawniczą Arkadiusz Grzegorczyk.

Tworzyła i współpracowała przy powstawaniu nowych wizerunków produktów, projektów 

katalogów, raportów, reklam ATL i BTL, broszur, ulotek, periodyków, opakowań dla takich klientów 

jak m.in.: Bayer, Ascensia, Microsoft, PAIZ, PZU S.A., Siemens, Compaq, Police, Mieszko, Statoil, 

Indesit, Elektrociepłownia Kozienice, Biuro Kwiatowe Holandia i wielu innych. Wolne chwile 

wypełnia sztuką dekoracyjną i użytkową. Rysuje ołówkiem i pastelami, maluje obrazy olejne, 

tempery. Tka gobeliny wykorzystując surowce naturalne: wełna, bawełna, len. Podobnie jak 

malarze epoki impresjonizmu, którzy stosowali całą gamę różnych pociągnięć pędzla, autorka 

używa wielu technik w każdej pracy. Stara się stworzyć wrażenie, które wykracza poza zwykłe 

przedstawienie realistycznego obrazu. Tematy to pejzaże lasu, rzeki. Od zawsze zafascynowana 

drzewami, które często są głównym tematem prac. Rzeźbi meble rustykalne z materiału 

znalezionego w lesie. Inspiracje do swoich prac czerpie z otaczającego świata przyrody. Miłośniczka 

ogrodów - z powodzeniem komponuje i ulepsza je, tworząc żywe i stale zmieniające się obrazy przy

zmieniających się porach roku, gdzie rośliny zastępują farby.

Od paru lat zajmuje się renowacją starych mebli nadając im całkiem nowe życie. Czasami 

wzbogacając decoupagem. W 1999 roku uczestniczyła w plenerze artystycznym w Jeleniewie.

Wystawy:

1999 r. - wystawa poplenerowa „Jeleniewo“ - w Suwałkach, Augustowie i innych ośrodkach 

województwa podlaskiego.

2000 r. - wystawa zbiorowa, MDK Augustów.

2001 r. - wystawa autorska „Złudzenie świata“, Warszawa.

2002 r. - wystawa autorska „Ołówek i pastel“, MDK Augustów.

2007 r. - wystawa autorska „Rysunek ołówkiem“, MDK Augustów.

2008 r. - wystawa autorska „Kształty czasu i myśli“, Ursynowski Dom Sztuki „Jary“, Warszawa.



Ilustracja 1: Tkanina: Czerwone drzewa

Ilustracja 2: Tkanina dwuosnowowa: Kuropatwy i bażanty



Ilustracja 3: Pastel: Drzewa

Ilustracja 4: Obrazy: Maki, Tulipany



Ilustracja 5: Rysunek ołówkiem i białą kredką: Kot i ryby

Ilustracja 6: Pastel: Brama do lasu



Ilustracja 7: Pastel: Brzozy

Ilustracja 8: Rysunek ołówkiem i białą kredką: Jeż i liście kasztanowca


