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Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Oprócz prac w zakresie projektowania wnętrz, ekspozycji 
wystawowych, zajmuje się malarstwem sztalugowym, 
rysunkiem i ilustracją. 

Wziął udział w około 450 wystawach indywidualnych 
i zbiorowych. Jego prace malarskie znajdują się w zbiorach 
prywatnych i galeriach Polski, Francji, Niemiec, Szwecji, 
USA, Ukrainy, Norwegii, Australii, Chin, Korei Południowej i Japonii. Jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Marynistów Polskich oraz Prezesem Podgórskiego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły w Krakowie.

 Adam Pochopień uczestniczył w szesnastu plenerach malarskich na Ukrainie: Odessa, Gribowka, 
Owidopol, Wilkowo, Czarnomorsk, Bałta, Charków, Worochta, Latyczów i Jablonica. Od 35 lat jest 
członkiem Grupy Zdrój. W 2013 roku został odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka 
Majchrowskiego medalem Honoris Gratia.

adampochopien@op.pl; tel. +48 796855611
www.facebook.com/artystaplastykadampochopien

lubie niebieskie 
lata XX-te

Wystawa „To lubię” 
prezentuje trzy ulubione 
tematy  obrazów artysty, 
są to pejzaże morskie, 
kolędnicy, oraz muzykanci. 
Obrazy namalowane 
są w technice olejnej, 
powstały w okresie kilku 
ostatnich lat.
Oprócz wymienionych 
tematów  artysta maluje  
pejzaże górskie i nizinne, 
portrety oraz obrazy 
ukazujące architekturę 
kościołów i obiektów 
sakralnych.



Wystawa fotografii
"niebieskie i czarne"
Mirosław Janowski
Lubi grę faktur, geometrię, przestrzeń i klimat. Mało fotografuje 
ludzi, bo to trochę, jak kradzenie duszy. Nie znosi cyfrowo 
przetwarzanych zdjęć „poprawiających” rzeczywistość.  
Uważa, że ujęcie bywa częstokroć ważniejsze od jakości.
Zafascynował się fotografią już w szkole podstawowej.  
Pierwszy aparat to Ami66 na błonę zwojową 60mm, potem radziecka Czajka małoobrazkowa 
(film 36 mm). Już wtedy zaczął sam wywoływać zdjęcia i filmy (dla małolata było taniej, a miał 
dostęp do ciemni u ojca w pracy). Potem były lustrzanki od DDRowskiej Praktiki do najwyższych 
modeli Nikona. Z radością przyjął erę fotografii cyfrowej. Nie uważa, że zdjęcia wykonywane 
współcześnie techniką analogową prezentują większą wartość i mogą pretendować do bycia 
„dziełem” tyko dlatego, że są właśnie wykonane w tej technice (to jak liczenie na liczydle, kiedy 
można użyć komputera). Aparat jest tylko lepszym lub gorszym narzędziem do zapisywania 
obrazów. Proces „twórczy” ma miejsce zupełnie gdzie indziej. 
Pracuje w AGH.

Przedstawione zdjęcia są wynikiem 
pozapamiątkowego spojrzenia na 
odwiedzane miejsca z różnych części 
świata jak: Europa, Afryka, Azja, Ameryka 
Łacińska. Fotografie pokazują to, co autora 
zaintrygowało, zafascynowało i zmusiło do 
naciśnięcia migawki. Tematem prac rzadko 
są ludzie. Główny akcent został położony 
na grze faktur, rzadziej kolorów, dlatego też 
niektóre zostały prace zostały przedstawione 
jako czarno-białe.
Zdjęcia wykonano za pomocą różnej klasy 
sprzętu fotograficznego od wysokiej klasy 
lustrzanek cyfrowych do kompaktowych 
bezlusterkowców. 
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