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Wystawa „Prace domowe” 

Tytuł wystawy: Prace domowe 

Autor wystawy: Maciej Salamon 

Miejsce wystawy: Miejsce Projektów Zachęty przy ulicy Gałczyńskiego 3 w Warszawie 

Termin wystawy: od 1 lutego do 5 kwietnia 2021 roku 
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Miejsce Projektów Zachęty 

 

Miejsce Projektów Zachęty to mała galeria, w której artyści prezentują 

swoje nowe pomysły. 

 

Miejsce Projektów Zachęty jest częścią Zachęty – Narodowej Galerii 

Sztuki, która znajduje się w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 3.  

 

Na zdjęciu okno, przez które można zobaczyć środek galerii.  
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O artyście 

Maciej Salamon to artysta z Gdańska.  

 

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Teraz jest tam 

nauczycielem.  

 

Zajmuje się rysunkiem, grafiką, projektowaniem, filmami animowanymi, 

teledyskami i muzyką. Robi też tatuaże.  

Prowadzi galerię sztuki, organizuje wystawy.  

 

Od skończenia studiów nie malował obrazów. Przez pandemię spędzał 

dużo czasu w domu. Nie miał innej pracy. Zaczął ponownie malować obrazy. 

 

Na zdjęciu Maciej Salamon stoi przed Miejscem Projektów Zachęty.  
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Tytuł wystawy 

Tytuł wystawy to „Prace domowe”.  

Prace domowe to czynności takie jak sprzątanie, gotowanie, 

opieka nad dziećmi. 

Dla Macieja Salamona malowanie obrazów jest również pracą 

domową. 

Maciej maluje obrazy w domu między innymi pracami 

domowymi. 

 

Obejrzyj wywiad z Maciejem, na którym opowiada o swoich 

pracach i oprowadza po wystawie. 

Link do wywiadu.   

https://www.youtube.com/watch?v=8f7UnUaHCao
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Firma Portretowa 

Maciej Salamon zaczął malować portrety i założył Firmę Portretową.  

 

Portret to przedstawienie wizerunku konkretnej osoby. 

Portretem może być na przykład obraz, rysunek lub zdjęcie. 

 

Maciej malował swoją rodzinę, znajomych, sławnych ludzi i osoby które się do niego 

zgłaszały. 

 

Namalował ponad 100 portretów. 

 

Dzięki malowaniu portretów nie nudził się podczas pandemii. 

Portrety sprzedawał, żeby mieć pieniądze na życie. 
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Portrety na wystawie 

Maciej namalował portrety osób, które pomogły mu zrobić wystawę 

w Miejscu Projektów Zachęty. 

 

Tak powstały obrazy na których są: kuratorka wystawy, asystentka, 

montażyści, stolarz, elektryk, strażnik, pan sprzątający. 

 

Maciej przy portretach napisał imiona namalowanych osób. 
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Portret Macieja Salamona 

Na wystawie jest portret Macieja namalowany przez jego córkę, Helenkę. 

 

Na zdjęciu Maciej trzyma na rękach Helenkę. 

 

Na ścianie po prawej stronie jest portret namalowany przez Helenkę. 
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Inne obrazy Macieja Salamona 

 

Na wystawie są też inne obrazy. 

 

Maciej lubi malować na obrazach stare swetry, 

koszulki ulubionych zespołów muzycznych i ciała 

pokryte tatuażami. 
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Filmy 

 

W sali na dole galerii wyświetlane są filmy. 

 

Na filmach Maciej pokazuje jak rysować portrety. 

 

W sali są kartki i kredki. 

 

Każdy może narysować portret i powiesić na ścianie.  
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Namaluj portret 

Maciej Salamon maluje szybko. 

Najpierw rysuje osobę. 

Potem rysunek maluje farbami. 

 

Namaluj sam portret innej osoby. 

 

Możesz narysować portret rodzica, kolegi albo 

osobę, którą bardzo lubisz. 

 

Powodzenia! 
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Broszurę przygotowały: 

Maria Nowak 

Aleksandra Sztajerwald  

 

Zdjęcia: Anna Zagrodzka 
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