„SĄ WŚRÓD NAS”
to cykl spotkań pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Montrealu, organizowany
od marca 2007 r. Cykl ma na celu przybliżenie działalności niektórych Rodaków z Montrealu.

Serdecznie zapraszamy na kolejne, 76 spotkanie, które odbędzie się 14 maja 2019
(wtorek) o godz. 19.00 w Konsulacie Generalnym RP w Montrealu - 3501 Ave. du
Musée.

Gość wieczoru: Andrzej

Pijet – artysta malarz.

Ilustracja muzyczna: Anna Szczurowska – fortepian.
Spotkanie poprowadzi organizator cyklu, Jerzy Adamuszek
Andrzej Pijet przybył do Montrealu w 1988 roku.
Wychował się w Katowicach i tam zdobył wszystkie możliwe kwalifikacje w malarstwie,
fotografii, co w połączeniu z talentem do rysunku wyniosło Go na „światowe wyżyny” w
dziedzinie ilustracji, karykatury i tworzenia kreskówek (tzw. „cartoons”).
Jego pełne satyry i humoru prace były publikowane w Polsce, Grecji, Belgii, Francji, Wielkiej
Brytanii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W latach 1993-94 podczas
rozgrywek ligi hokejowej Jego kreskówki (cartoons) publikowane w kilku najpopularniejszych
gazetach w Montrealu, przyniosły Mu sukces na całą Kanadę – wyrobił sobie pozycję
jednego z najlepszych w tej dziedzinie sztuki.
W nowym dla siebie kraju postanowił kontynuować edukację i uzyskał: bakaloriat ze sztuk
pięknych i historii na Uniwersytecie Concordia (BFA - Major in Painting & Drawing and Minor
in Art History), oraz magisterium ze sztuk pięknych i edukacji (MA - Master of Arts degree in
Art Education). Będąc niezależnym artystą (freelance artist) współpracuje z większymi
agencjami i wydawnictwami nie tylko w Montrealu, ale w całej Ameryce Płn. Jako znany już
ilustrator i grafik poszukuje właściwego sposobu wyrażenia zrozumienia Współczesnego
Świata – robi to teoretycznie i praktycznie, ale głównie grafiką i malarstwem (ołówkiem i
pędzlem). Jego prace wystawiane są w wielu znanych galeriach, wystawach i wernisażach.
Jeżeli chodzi o muzea – w kilku kolekcjach Archiwów Narodowych Kanady i prowincji
Quebek, w kolekcjach Desjardins i Demarais oraz innych prywatnych w Kanadzie, USA,
Grecji, Włoszech, Francji, Bułgarii, Turcji i w Muzeum Karykatury w Warszawie. Zdobył liczne
nagrody w Kanadzie i za granicą. http://pijet.com/about/biography/
Wstęp wolny. Proszę o potwierdzenie obecności pocztą elektroniczną na adres: adamuszek@gmail.com

28 maja 2019. „Spotkanie Podróżnicze”. Jacek Olek: pierwsza zimowa wyprawa na K2 – pokaz
slajdów.
Organizator cyklu: Jerzy Adamuszek adamuszek@ gmail.com www.sawsrodnas.ca

